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 การวจิยัในครัง้น้ี มจุีดมุง่หมายเพือ่สรา้งและพฒันาคณุภาพของเครือ่งมอืวดัความสามารถ
ในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 เพื่อศกึษาคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน คอื ความเขม้งวด/
ใจด ีความลาํเอยีงดา้นเพศ และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูใ้หค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป และเพือ่ตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงของความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื วธิกีารใหค้ะแนน
การเขยีนเรยีงความ 3 รปูแบบ และขอ้สอบการเขยีนจดหมายและวธิกีารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนจดหมาย 
3 รปูแบบ กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 50 คน ทีไ่ดม้าจาก
การสุม่แบบหลายขัน้ตอน และนกัศกึษาครศุาสตร ์ทีเ่รยีนวชิาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัราชภฏั 
3 แหง่ ทีไ่ดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย จาํนวน 130 คน   
 ผลการวจิยัสรุปไดว้า่  
  1. เครือ่งมอืวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มคีุณภาพ
ตามทฤษฎมีาตรฐานเดมิ ทฤษฎกีารสรปุอา้งองิ และทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ 
   2. คุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนนการวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 พบวา่ 1) ความเขม้งวด/ใจด ี1.1) แบบแยกองคป์ระกอบ เขม้งวด 17 คน เป็นกลาง 
89 คน ใจด ี9 คน 1.2) แบบรวมองคป์ระกอบ เขม้งวด 10 คน เป็นกลาง 83 คน ใจด ี15 คน 1.3) แบบ
ผสมผสาน เขม้งวด 17 คน เป็นกลาง 79 คน ใจด ี16 คน 2) การระบุคุณลกัษณะระบุความเขม้งวด/
ใจด ีมคีวามสอดคลอ้งกนั ความลาํเอยีงดา้นเพศ  2.1) แบบแยกองคป์ระกอบ เขา้ขา้งเพศชาย 8 คน 
เป็นกลาง 92 คน เพศหญงิ 15 คน 2.2) แบบรวมองคป์ระกอบ เขา้ขา้งเพศชาย 5 คน เป็นกลาง 97 คน 
เพศหญงิ 8 คน 2.3) แบบผสมผสาน เขา้ขา้งเพศชาย 10 คน เป็นกลาง 91 คน เพศหญงิ 11 คน การระบุ
คุณลกัษณะความลาํเอยีงดา้นเพศมคีวามสอดคลอ้งกนั 3) การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนน
เมือ่เวลาผา่นไป 3.1) แบบแยกองคป์ระกอบ ไมค่งที ่83 คน คงที ่33 คน 3.2) แบบรวมองคป์ระกอบ 
ไมค่งที ่41 คน คงที ่68 คน  3.3) แบบผสมผสาน ไมค่งที ่71 คน คงที ่41 คน การระบุคุณลกัษณะ
การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไปไมส่อดคลอ้งกนั 
  3. ผลการหาความเทีย่งตรงของการวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่3 มคีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย และมคีวามเทีย่งตรงตามสภาพ  โดยที ่
1) เมื่อผูต้รวจมคีุณลกัษณะลาํเอยีง การใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบในสดัสว่น จาํนวน
ผูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน ผูต้รวจใหค้ะแนนมคีวามลาํเอยีงดา้นเพศเขา้ขา้งเพศชาย 1 คน และลาํเอยีง
เขา้ขา้งเพศหญงิ 2 คน มคีวามความเทีย่งตรงตามสภาพสงูทีส่ดุ และ 2) เมือ่ผูต้รวจมคีุณลกัษณะเป็นกลาง  



การใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ในสดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน โดยผูต้รวจ
ใหค้ะแนนเป็นกลาง ไมเ่ขม้งวด/ใจด ีมคีวามความเทีย่งตรงตามสภาพสงูทีส่ดุ  
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 The purposes of this study were to create and develop the tools measuring the 
writing ability of the students in the elementary schooling grade 3 in order to study the raters’ 
characteristics (severity/leniency, gender differential rater functioning (DRF) and Differential 
Rater Functioning Over Time (DRIFT)) on scoring the writing Ability differently and Validity 
Under the Competency of Composing the Essay. The instruments used in the study were the 
3 types of scoring rubrics on the essay-type test and on the Writing Mail Test. The samples of 
this study were selected from 50 students from the elementary schooling grade 3 and 130 
students majoring Thai language subject from Faculty of Education, 3 Rajabhat Universities 
through simple sampling. 
 The results of this study revealed that: 
  1. The instruments used for measuring the writing competency by the 
elementary schooling grade 3 identified the quality according to the following theories : 
Classical Test Theory Generalizability Theory and Item Response Theory. 
  2. According to the results of having identified the Rater Characteristic on 
measuring the writing ability of the students in the elementary schooling grade 3 as followings 
: The severity/leniency were : 1) 17 raters with the severity, 89 raters with centrality and 9 
raters with leniency for the analytic scoring rubrics. 2) 10 raters with the severity, 83 raters 
with centrality  and 15 raters with leniency for the holistic scoring rubrics. 3) 17 raters with the 
severity, 79 raters with centrality and 16 raters with leniency for the annotated scoring rubrics. 
The severity/leniency possessed no difference. DRF were : 1) 8 raters with bias relative to 
boy, 92 raters with centrality and 15 raters with bias relative to girl for the analytic scoring 
rubrics. 2) 5 raters with bias relative to boy, 93 raters with centrality and 8 raters with bias 
relative to girl for the holistic scoring rubrics. 3) 10 raters with bias relative to boy, 91 raters 
with centrality and 11 raters with bias relative to girl for the annotated scoring rubrics. DRF 
possessed no difference. DRIFT were : 1) 83 raters with inaccuracy and 33 raters with 
accuracy for the analytic scoring rubrics. 2) 41 raters with inaccuracy and 68 raters with 



accuracy for the holistic scoring rubrics. 3) 71 raters with inaccuracy and 41 raters with 
accuracy for the annotated scoring rubrics. DRIFT possessed difference.   
  3. According to the results of the validity on measuring the writing competency 
by the elementary schooling grade 3, it indicated the Construct Validity in terms of Multitrait-
Multimethod, and the Concurrent Validity as followings: 1) For the 3 raters with bias relative to 
gender based on the analytic scoring rubric, it identified 1 raters with bias relative to boys and 
2 raters with bias relative to girls indicating the highest level of the convergent validity. 2) For 
the 3 raters with centrality based on the analytic scoring rubric, it identified no severity/leniency 
indicating the highest level of the convergent validity. 
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธน้ี์ สาํเรจ็ไดด้ว้ยความกรณุาอยา่งสงูจากคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.องอาจ  นยัพฒัน์  ประธานควบคมุปรญิญานิพนธ ์ อาจารย ์ดร.ชศูกัดิ ์ ขมัภลขิติ 
และอาจารย ์ดร.สวุมิล กฤชคฤหาสน์  กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ ทีไ่ดใ้หค้าํปรกึษา  ชีแ้นะแนวทาง 
ในการดาํเนินการวจิยัทุกขัน้ตอน พรอ้มทัง้ไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส ่ ตลอดจน 
ใหก้าํลงัใจเสมอมา ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรณุาของทา่นทัง้สามดว้ยความเคารพอยา่งสงู 
 ขอกราบขอบพระคุณกรรมการทีแ่ต่งตัง้เพิม่เตมิทัง้สองทา่นคอื อาจารย ์ดร.สวุพร เซม็เฮง 
และอาจารย ์ดร.น้ําผึง้ อนิทเนตร ทีใ่หค้วามกรณุาเป็นประธานและกรรมการในการสอบปรญิญานิพนธ ์ 
และใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิทาํใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ทุกทา่นทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูแ้ก่ผูว้จิยั และใหค้าํปรกึษาอยา่งดยีิง่ตลอดมา พรอ้มทัง้ขอขอบ 
พระคุณบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ทีไ่ดส้นบัสนุนทุนอุดหนุนการวจิยัในครัง้น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญทุกทา่นทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื
ทีใ่ชใ้นการวจิยั ตลอดจนผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเมอืงสรุนิทร ์ ทีเ่สยีสละ
เวลาในการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขยีนจดหมาย  ขอขอบพระคุณคณาจารย ์ และ
นกัศกึษาชัน้ปีที ่ 4 คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์ มหาวทิยาลยั
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาตไิทย เป็นวฒันธรรมของการใชถ้อ้ยคาํเพื่อสือ่สารใหเ้กดิ
ความเขา้ใจทีต่รงกนั คนไทยจงึมคีวามจาํเป็นตอ้งอา่นและเขยีนภาษาไทยไดจ้งึจะอยูใ่นสงัคมอยา่งปกตสิขุ 
ในปจัจุบนัทุกคนทีเ่กดิเป็นคนไทย จะมสีทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการรบัการศกึษาในระบบโรงเรยีน โดยมี
จุดประสงคห์ลกัเพือ่ใหทุ้กคนอา่นออกเขยีนไดแ้ละสามารถนําไปต่อยอดเพือ่การศกึษาในระดบัสงูขึน้ไป
หรอืประกอบอาชพีในอนาคต (ชาํนาญ ศุภนิตย;์ และ สทุนิ พลูสวสัดิ.์  2547: 257) การศกึษาในระดบั
ประถมศกึษาตอนตน้นัน้ ผูเ้รยีนจะตอ้งมผีลการประเมนิการอา่น คดิวเิคราะห ์และเขยีนในระดบัผา่นเกณฑ์
การประเมนิตามทีส่ถานศกึษากาํหนด ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
ทีไ่ดก้าํหนดคุณภาพการเขยีนของนกัเรยีน ไวใ้นมาตรฐานการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย
สาระที ่2 การเขยีน มาตรฐาน ท 2.1 คอื ใชก้ระบวนการเขยีน เขยีนสือ่สาร เขยีนเรยีงความ ยอ่ความ 
และเขยีนเรือ่งราวในรปูแบบต่างๆ เขยีนรายงานขอ้มลูสารสนเทศ และรายงานการศกึษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสทิธภิาพ (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552ก) ซึง่จะเหน็ไดว้า่การเขยีนเป็นวธิกีารขัน้พืน้ฐานทีส่าํคญัยิง่
ในการวดัการอา่นออกเขยีนได ้โดยชว่งทีส่าํคญัทีส่ดุในการวดัการเขยีนเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งสงูสดุ
คอืชว่งการเริม่ตน้ในระดบัประถมศกึษานัน่เอง   
 การเขยีนเรยีงความ เป็นการเขยีนรอ้ยแกว้ทีเ่รยีบเรยีงขอ้ความเป็นเรือ่งราวถ่ายทอดออกมา
เป็นภาษาเขยีน โดยใชก้ลวธิที ัง้ทางดา้นการเขยีนและภาษาใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา ตลอดจนการเลอืกสรร
ถอ้ยคาํ สาํนวนโวหาร และการใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง เพือ่แสดงความรู ้ความคดิ ความรูส้กึของผูเ้ขยีน  
ทีเ่ขยีนถงึบุคคล สถานที ่เรือ่ง หรอืสิง่ใดสิง่หน่ึง โดยอาศยัความรู ้ความเขา้ใจ ความคดิเหน็ หรอืประสบการณ์
ของผูเ้ขยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ๆ โดยทีผู่เ้ขยีนตอ้งการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ และความรูส้กึมายงั
ผูอ้า่น (เปลือ้ง ณ นคร.  2512; ถวลัย ์มาศจรสั.  2545; ประพนธ ์เรอืงณรงค.์ 2545; ผจงวาด พลูแกว้; 
พชัณ ีป่ีเพราะ; และ สวุรรณี โสประดษิฐ.์  2551; กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552ก; และ ชุลพีร ดดังาม. 2552)  
สว่นการเขยีนจดหมายเป็นวธิสีือ่สารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการพดู ถงึแมใ้นปจัจุบนัเทคโนโลยี
สือ่สารมใีหเ้ลอืกสือ่สารไดห้ลายชอ่งทาง แต่จดหมายกย็งัมคีวามจาํเป็นอยูม่าก (บุญลกัษณ์ เอีย่มสาํอางค;์  
เกือ้กมล พฤกษประมลู; และ โสภติ พทิกัษ.์  2551) โดยเฉพาะการตดิต่อกจิธุระระหวา่งหน่วยงานต่างๆ  
ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก การเขยีนจดหมายสามารถทาํใหผู้ร้บัจดหมายไดร้บัขอ้ความทีม่คีวามสมบูรณ์
ชดัเจน ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั อกีทัง้จดหมายยงัสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานของการตดิต่อระหวา่งกนั
ได ้ซึง่การเขยีนเรยีงความแตกต่างกบัการเขยีนจดหมายในสว่นทีเ่ป็นองคป์ระกอบของรปูแบบของการเขยีน  
โดยทีร่ปูแบบการเขยีนเรยีงความประกอบไปดว้ย คาํนํา เน้ือเรื่อง สรปุ แต่รปูแบบการเขยีนจดหมาย
จะประกอบไปดว้ย ทีอ่ยู ่วนัที ่การขึน้ตน้ และการลงทา้ย แต่เน้ือเรือ่งในจดหมายนัน้มสีว่นทีค่ลา้ยกบั
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การเขยีนเรยีงความ คอื เมือ่จบการเขยีนสว่นทีเ่ป็นการขึน้ตน้แลว้ เน้ือเรือ่งทีเ่ขยีนจะประกอบไปดว้ย  
คาํนํา เน้ือเรื่อง และสรปุ แลว้จงึจบการเขยีนจดหมายดว้ยการเขยีนคาํลงทา้ย   
 โดยทัว่ไปแบบทดสอบมจุีดมุง่หมายเพือ่ทาํความเขา้ใจ เพือ่อธบิาย และเพือ่ทาํนายพฤตกิรรม
ต่างๆ ของผูส้อบ จุดมุง่หมายของแบบทดสอบจะบรรลุผลหรอืไมย่อ่มขึน้อยูก่บัความสามารถในการอา้งองิ
คะแนนนัน้ไปยงัผูส้อบไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ความเทีย่งตรงเป็นความสามารถของเครื่องมอื ในการวดัในสิง่
ทีต่อ้งการตามจุดมุง่หมายทีก่ําหนด นอกจากน้ีความเทีย่งตรงยงัเป็นระดบัความสอดคลอ้ง หรอืความสมัพนัธ์
ระหวา่งคะแนนทีไ่ดจ้ากการวดักบัสิง่ทีต่อ้งการวดัอกีดว้ย (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543; 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 2549; เตอืนใจ เกตุษา. 2549; เยาวด ีวบิลูยศ์ร.ี  2552; Linderman; & 
Merenda.  1979; Carmines; & Zeller.  1987; Lyman.  1991; & Gruijter; & Van Der Kamp.  2008)  
ความเทีย่งตรงของแบบทดสอบมปีระโยชน์ทัง้ในทางทฤษฎแีละในทางปฏบิตัขิองการทดสอบ ในการแบ่ง
ประเภทของความเทีย่งตรง มกัแบ่งออกตามเกณฑท์ีใ่ชใ้นการอา้งองิ โดยสว่นใหญ่แลว้แบ่งออกเป็น 
3 ประเภท คอื 1) ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) เป็นความสามารถของเครื่องมอืทีว่ดั
ไดต้ามเน้ือหาทีต่อ้งการจะวดั ซึง่การพจิารณาความเทีย่งตรงชนิดน้ี จะใชก้ารวเิคราะหอ์ยา่งมเีหตุผล 
(Rational Analysis) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทยอ่ย คอื ความเทีย่งตรงเชงิเหตุผล (Logical Validity) 
และความเทีย่งตรงเชงิพนิิจ (Face Validity 2) ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง (Construct Validity) เป็น
ความสามารถของเครือ่งมอืทีว่ดัไดต้รงตามลกัษณะหรอืตามทฤษฎต่ีางๆ ของโครงสรา้งนัน้ และ 3) 
ความเทีย่งตรงตามเกณฑส์มัพนัธ ์ (Criterion–Related Validity) เป็นความสามารถของเครื่องมอืทีนํ่า
ผลการวดัของแบบทดสอบไปหาความสมัพนัธก์บัเกณฑท์ีต่อ้งการ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทยอ่ย คอื 
ความเทีย่งตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) และความเทีย่งตรงเชงิพยากรณ์ (Predictive Validity)  
ปญัหาทีส่าํคญัของการขาดความเทีย่งตรงอยูท่ีค่วามพอเพยีง ความเหมาะสม และความเป็นเหตุเป็นผล
ของหลกัฐานทีจ่ะนําไปใชใ้นการอา้งองิ ความเทีย่งตรงแต่ละประเภทจะมลีกัษณะแตกต่างกนัไป ขึน้อยูก่บั
เกณฑท์ีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบนัน่เอง เน่ืองจากสารสนเทศทีไ่ดจ้ากการวจิยัในครัง้น้ี สามารถใชเ้กณฑ์
ในการเปรยีบเทยีบได ้2 เกณฑ ์คอื เกณฑท์ีเ่ปรยีบเทยีบดา้นโครงสรา้ง และเกณฑท์ีเ่ปรยีบเทยีบใน
เวลาทีใ่กลเ้คยีงกนั ดงันัน้งานวจิยัชิน้น้ีจงึสนใจการแสดงหลกัฐานความเทีย่งตรง 2 ประเภท คอื ความเทีย่งตรง
เชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย และความเทีย่งตรงตามสภาพ    
 การทดสอบทกุรปูแบบมหีน้าทีเ่หมอืนกนัคอืมุง่วดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนของนกัเรยีน  การวดั
ความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนกเ็ชน่กนั คะแนนทีไ่ดจ้ากการตรวจใหค้ะแนนควรจะเป็นตวัแทน 
ทีด่ขีองความสามารถของนกัเรยีนทีผ่า่นมาพบวา่มกีารนําทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ (Item-Response 
Theory : IRT) ซึง่เป็นการนําโมเดลตอบสนองรายขอ้มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการวดัผล โดยทีโ่มเดล
การวดัทีเ่หมาะสมในการตรวจใหค้ะแนนการเขยีน คอื พาเชยีลเครดติโมเดล (Partial Credit Model : 
PCM) ทีไ่ดร้บัการพฒันาใหด้ขีึน้โดย Wright และ Masters (1982: 38) เน่ืองจากพาเชยีลเครดติโมเดล
มลีกัษณะคลา้ยโมเดลของราสช์ ทีใ่ชห้ลกัการคาํนวณความน่าจะเป็นของการตอบแต่ละระดบัขัน้ จาก
การตอบโดยตรงแบบขัน้ตอนเดยีว (Direct IRT Method) และลกัษณะเกณฑใ์นแต่ละชุดนัน้จะถูกอธบิาย
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ดว้ยคา่พารามเิตอรร์ะดบัความยากประจาํขัน้ (Item Step Difficulty : ij ) ในทุกเกณฑย์อ่ยจะมคีา่พารามเิตอร์
ความชนัเทา่กนั (Equal Slope) และอยูบ่นพืน้ฐานทีว่า่เกณฑท์ุกขอ้จะตอ้งมคีวามสมัพนัธท์ีเ่ทา่เทยีมกนั
กบัคุณลกัษณะความสามารถของผูส้อบ (Ability of Examinee : θ) ดงันัน้โมเดลน้ีจงึเหมาะสมสาํหรบั
การวดัความสามารถในการเขยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้    
 การวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนนัน้ นอกจากจะตอ้งใชโ้มเดลทีเ่หมาะสมแลว้  
ยงัมปีจัจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งอกีหลายประการ ซึง่ปญัหาทีน่กัเรยีนทาํคะแนนการเขยีนไดน้้อยนัน้ อาจไมไ่ด้
เกดิจากนกัเรยีนขาดการฝึกหดั หรอืขาดทกัษะการเขยีนเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ แต่อาจเกดิจากคุณภาพ
ของการตรวจใหค้ะแนนทีข่าดมาตรฐาน ไมม่คีวามคงเสน้คงวาและความเชื่อถอืได ้หรอืจากความลาํเอยีง
เฉพาะตวัของผูต้รวจ เชน่ ความเขม้งวด ความใจด ีความคลอ้ยตามกนั การใหค้ะแนนทีม่แีนวโน้ม
เป็นกลาง หรอืมาจากความประทบัใจสว่นตวัต่อนกัเรยีน (McMilland. 2004: 228 – 229; & Miller. 
2009: 277 – 278; & Payne.  1997: 223 – 225) นอกจากน้ี สิง่แวดลอ้มขณะการตรวจใหค้ะแนน กอ็าจมผีล
ต่อการตรวจใหค้ะแนนเชน่กนั เชน่ บรรยากาศขณะตรวจใหค้ะแนน เกณฑท์ีใ่ชใ้นการตรวจใหค้ะแนน
กาํกวม ไมม่คีวามเป็นปรนยั ซึง่วธิกีารหน่ึงในแกป้ญัหาดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้คอื ตอ้งมเีกณฑก์ารตรวจ
ใหค้ะแนนทีช่ดัเจน มคีวามเป็นปรนยั มคีวามเชื่อมัน่และความเทีย่งตรงสงู โดยสว่นใหญ่แลว้ผูเ้ชีย่วชาญ
ไดแ้บ่งวธิกีารตรวจใหค้ะแนนออกเป็น 2 รปูแบบ คอื 1) แบบแยกองคป์ระกอบ (Analytic Scoring Rubrics)  
เกณฑแ์บบน้ีใชเ้วลาตรวจคอ่นขา้งนาน สรา้งความเมือ่ยลา้หากชิน้งานทีต่อ้งตรวจมจีาํนวนมาก แต่ขอ้ดี
คอื มสีารสนเทศทีค่รบถว้นสง่กลบัไปยงันกัเรยีน เพือ่พฒันาการเขยีนใหด้ยีิง่ขึน้ และ 2) แบบรวม
องคป์ระกอบ (Holistic Scoring Rubrics) แมว้า่รปูแบบน้ีตรวจงา่ย ใชเ้วลาน้อย และมคีวามเชื่อมัน่สงู  
แต่กย็ากทีจ่ะอธบิายเหตุผลของคะแนนทีน่กัเรยีนไดร้บั (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์.  2533: 39 – 42; 
ชยัฤทธิ ์ศลิาเดช.  2544: 29; บุญเชดิ ภญิโญ-อนนัตพงษ์. 2544: 90; และ สาํนกัทดสอบทางการศกึษา 
กรมวชิาการ.  2544: 35 – 38) สว่นรปูแบบที ่3) แบบผสมผสาน (Annotated Scoring Rubrics) เป็น
การตรวจใหค้ะแนนทีเ่พิม่ขึน้มาใหม ่(Nitko.  1996) เป็นการรวมเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ
และแบบแยกองคป์ระกอบไวด้ว้ยกนั เริม่ดว้ยการใหค้ะแนนในภาพรวมดว้ยเกณฑแ์บบรวมองคป์ระกอบ 
แลว้เลอืกใหค้ะแนนอกีเพยีงบางคุณลกัษณะของการใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบทีผู่ต้รวจคดิวา่สาํคญั   
เพือ่เป็นการประหยดัเวลาในการตรวจ และมสีารสนเทศทีจ่าํเป็น ยอ้นกลบัไปใหน้กัเรยีน จะเหน็ไดว้า่
วธิกีารตรวจใหค้ะแนนทัง้ 3 รปูแบบ ดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ มขีอ้ดแีละขอ้ดอ้ยแตกต่างกนั และนอกจากน้ี
ผลการวจิยัของ นิศารตัน์ คงสวสัดิ ์(2544) และ ปวณีา ปีอาทติย ์(2545) พบวา่ เมือ่ใชร้ปูแบบวธิกีาร
ตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ผูต้รวจใหค้ะแนนจะใหค้ะแนนแตกต่างกนั จะเหน็ไดว้า่วธิกีารตรวจใหค้ะแนน
สง่ผลทาํใหค้ะแนนทีไ่ดจ้ากการตรวจมคี่าแตกต่างกนั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะสรา้งวธิกีารตรวจใหค้ะแนน
ในการวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนทีแ่ตกต่างกนัทัง้ 3 รปูแบบ เพือ่วดัความสามารถใน
การเขยีนเรยีงความและการเขยีนจดหมายของนกัเรยีน แลว้ศกึษาวา่เมือ่ผูต้รวจใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนน
ทีแ่ตกต่างกนัแลว้ คะแนนของนกัเรยีนจะมลีกัษณะเป็นอยา่งไร 
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 นอกจากปจัจยัทีส่่งผลต่อการแตกต่างกนัของคะแนน ทีไ่ดจ้ากการตรวจใหค้ะแนนการวดั
ความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนขา้งตน้แลว้ การวเิคราะหต์ามโมเดลของราสช์แบบหลายองคป์ระกอบ 
(Many-Facet Rasch Measurement : MFRM) ยงัพบวา่ การวเิคราะหส์ว่นใหญ่ไดมุ้ง่เน้นการระบุบุคลกิภาพ
ของผูต้รวจใหค้ะแนนอกีดว้ย (Rater's Characteristics) เชน่ ความเขม้งวด/ใจด ี(Severity/ Leniency) 
ผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่แีนวโน้มใหค้ะแนนทีต่ํ่าจะถูกระบุวา่มคีวามเขม้งวด และผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่แีนวโน้ม
ใหค้ะแนนทีส่งู จะถูกระบุวา่ มคีวามใจด ีซึง่จะพจิารณาจากคา่ศนูย ์(0) เครือ่งหมายบวก (+) ลบ (-) 
ของคา่ Logit ในโปรแกรม FACETS 3.70.1 ของ Linacre John M. (2012) ดงัเชน่ งานวจิยัของ นากามรูะ 
(Nakamura.  2002) ทีศ่กึษาการใชง้าน MFRM ในการวเิคราะหก์ารสอบการเขยีน นอกจากน้ี ไดม้ี
การต่อยอดการใชง้าน MFRM โดยใชห้าความลาํเอยีงดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนน (Differential Rater 
Functioning : DRF) โดยใชห้ลกัการของการวเิคราะหค์วามเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนนขา้มกลุ่มเพศ  
ดงัเชน่งานวจิยัของเอคเคส (Eckes.  2005) ทีศ่กึษาการวเิคราะห ์MFRM ในการตรวจสอบผลกระทบ
จากผูต้รวจใหค้ะแนนในการสอบ TestDaF และในปี 2009 ไดม้กีารนํา MFRM มาระบุคณุลกัษณะผูต้รวจ
ใหค้ะแนน คอื การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป (Differential Rater Functioning 
Over Time : DRIFT) โดยใชห้ลกัการของการวเิคราะหค์วามเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนนขา้มเวลา 
(Time Facet) ดงัเชน่ งานวจิยัของ เมฟอรด์ และ วฟู (Myford; & Wolfe.  2009) ทีไ่ดศ้กึษาการเฝ้า
ตรวจสอบการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมื่อเวลาผา่นไป ซึง่การใช ้MFRM ในการระบุคุณลกัษณะ
ผูต้รวจใหค้ะแนนนัน้ จะนําไปสูค่วามเขา้ใจในความคลาดเคลื่อนของผูต้รวจใหค้ะแนนมากขึน้ นอกจากน้ี
การศกึษาคุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนนนัน้ไมป่รากฏในงานวจิยัในประเทศ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา
วา่ ผูต้รวจใหค้ะแนนความสามารถในการเขยีนภาษาไทยนัน้มคีุณลกัษณะเป็นอยา่งไร โดยมรีายละเอยีด
ในแต่ละคุณลกัษณะดงัน้ี คอื 
 ความเขม้งวด/ใจด ี (Severity/Leniency) ความเขม้งวดและความใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนน  
สามารถอธบิายไดใ้นรปูแบบของโครงสรา้งตวัแปรแฝงทีไ่ดร้บัการอธบิายเป็นตําแหน่งต่างๆ ของผูต้รวจ
ใหค้ะแนนใน Underlying Linear Continuum โดยทีผู่ต้รวจใหค้ะแนนทีม่แีนวโน้มใหค้ะแนนทีต่ํ่าจะถูก
ระบุวา่ มคีวามเขม้งวด และผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่แีนวโน้มใหค้ะแนนทีส่งูจะถูกระบุวา่มคีวามใจด ี การคน้หา
คุณลกัษณะความเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนนพบไดจ้ากงานวจิยัของ นากามรูะ (Nakamura.  2002)  
ทีศ่กึษาการใชง้านโมเดลของราสช์ แบบหลายองคป์ระกอบในการวเิคราะหก์ารสอบการเขยีน และงานวจิยั
ของ วฟู (Wolfe.  2004) ทีศ่กึษาการระบุผลกระทบจากผูต้รวจใหค้ะแนนโดยใชโ้มเดลตวัแปรแฝง ซึง่
ผลการวจิยัทัง้สองชิน้ พบวา่ ระดบัความเขม้งวดและใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนนมคีา่แตกต่างกนัเลก็น้อย  
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาว่า ผูต้รวจใหค้ะแนนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัในครัง้น้ี จะมผีูท้ีม่ ี
คุณลกัษณะเขม้งวดและใจดหีรอืไม ่และเมื่อใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนทีแ่ตกต่างกนั 3 รปูแบบคุณลกัษณะ
ความเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนนจะมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม ่อยา่งไร 
 ความลาํเอยีงดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนน (Differential Rater Functioning : DRF) เป็น
การต่อยอดการวเิคราะหค์วามเขม้งวด/ใจด ีโดยความลาํเอยีงดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนนนัน้มหีลกัการ
คลา้ยคลงึกบัการทาํหน้าทีต่่างกนัของขอ้สอบ (Differential Item Functioning) ทีไ่ดร้บัการสงัเกตผา่น
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กลุ่มยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบ โดยใชห้ลกัการของการวเิคราะหค์วามเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนน
ขา้มกลุ่มเพศ ดงัเชน่งานวจิยัของ เอคเคส (Eckes.  2005) ทีศ่กึษาการวเิคราะหโ์มเดลของราสช์ แบบ
หลายองคป์ระกอบในการตรวจสอบผลกระทบจากผูต้รวจใหค้ะแนนในการสอบภาษาเยอรมนัในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ในงานวจิยัชิน้น้ี มผีูต้รวจใหค้ะแนนเป็นครผููเ้ชีย่วชาญดา้นภาษา จาํนวน 29 คน และ
ตรวจสอบไมพ่บการลาํเอยีงดา้นเพศอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิแต่พบวา่ คะแนนในสว่นของการเขยีน
และการพดู เพศหญงิไดค้ะแนนสงูกวา่เพศชาย ผูว้จิยัจงึสนใจวา่เมือ่ใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีผู่ต้รวจใหค้ะแนน
เป็นนกัศกึษาจะตรวจพบคุณลกัษณะความลาํเอยีงดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนนหรอืไม ่ และเมือ่ใชว้ธิ ี
การตรวจใหค้ะแนนทีแ่ตกต่างกนั 3 รปูแบบ คุณลกัษณะความลาํเอยีงดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนน
จะมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม ่อยา่งไร 
 การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป (Differential Rater Functioning 
Over Time : DRIFT) ใชห้ลกัการของการวเิคราะหค์วามเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนนขา้มเวลา 
(Time Facet) โดยใชค้ะแนนจากจุดเวลาทีแ่ตกต่างกนั เชน่ เชา้-บ่าย ครัง้ที ่1 – 3 หรอืวนัที ่1 – 5 เป็นตน้  
ดงัเชน่ งานวจิยัของ เมฟอรด์ และ วฟู (Myford; & Wolfe.  2009) ทีไ่ดศ้กึษาการเฝ้าตรวจสอบการทาํ
หน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมื่อเวลาผา่นไปโดยใชโ้มเดลของราสช์แบบหลายองคป์ระกอบงานวจิยั
ชิน้น้ีเน้นไปทีก่ารตรวจขอ้สอบการเขยีนในการสอบ AP ELC ใชผู้ต้รวจใหค้ะแนน 101 คน โดยแบ่ง
องคป์ระกอบของเวลาออกเป็น 8 จุดเวลา ในเวลา 4 วนั (เชา้-บ่าย) ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้รวจให้
คะแนนไมท่าํหน้าทีต่่างกนัเมือ่เวลาผา่นไป ผูว้จิยัจงึสนใจวา่จะตรวจพบคุณลกัษณะการทาํหน้าทีต่่างกนั
ของผูต้รวจใหค้ะแนนเมื่อเวลาผา่นไปหรอืไม ่และเมื่อใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนทีแ่ตกต่างกนั 3รปูแบบ  
คุณลกัษณะการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไปจะมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม ่อยา่งไร 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยั จงึสนใจสรา้งและพฒันาคุณภาพวดัความสามารถในการเขยีน
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ซึง่เป็นชัน้ทีม่คีวามสาํคญัในการตรวจสอบพฒันาการของการเขยีน
ในระดบัประถมศกึษาตอนตน้ โดยศกึษาความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งและความเทีย่งตรงตามสภาพของ
การวดัดว้ยการศกึษาพฤตกิรรมของผูต้รวจใหค้ะแนน ในเงือ่นไขดา้นวธิกีารตรวจใหค้ะแนน ดา้นคุณลกัษณะ
ของผูต้รวจใหค้ะแนน และสดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน เพือ่ขยายขอบเขตความเขา้ใจในการตรวจ
ใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขยีนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 
  
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายสาํคญัเพือ่ 
 1. สรา้งและพฒันาคุณภาพของเครือ่งมอืวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่3   
 2. เพือ่ศกึษาคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน คอื ความเขม้งวด/ใจด ีความลาํเอยีงดา้นเพศ 
และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมื่อเวลาผา่นไป 
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 3. เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงของการวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่3   
  

คาํถามของการวิจยั 
 เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานศกึษาวจิยัครัง้น้ีบรรลุตามความมุง่หมายขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึไดท้าํการรวบรวม
และวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ตอบคาํถามการวจิยัต่อไปน้ี 
 1. เครือ่งมอืวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 คอื วธิกีารให้
คะแนนการเขยีนเรยีงความ และขอ้สอบการเขยีนจดหมายและวธิกีารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนจดหมาย 
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคีุณภาพหรอืไม ่อยา่งไร 
 2. การระบุคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน จากการวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในครัง้น้ี จะพบผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะต่อไปน้ีหรอืไม ่
  2.1 มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะเขม้งวด และใจดหีรอืไม ่อยา่งไร   
  2.2 มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชายและลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศหญงิ 
หรอืไม ่อยา่งไร  
  2.3 มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะการใหค้ะแนนไมค่งทีเ่มือ่เวลาผา่นไปหรอืไม ่อยา่งไร 
  2.4 ผูต้รวจคนเดยีวกนัจะมคีุณลกัษณะแตกต่างกนัหรอืไมเ่มือ่ใชว้ธิกีารตรวจแตกต่างกนั 
 3. การวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 จากการวจิยัครัง้น้ี
มหีลกัฐานแสดงความเทีย่งตรงในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ีหรอืไม ่ 
  3.1 มคีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย คอื ความเทีย่งตรงเชงิ
เหมอืนและมคีวามเทีย่งตรงเชงิจาํแนกหรอืไม ่อยา่งไร 
  3.2 มคีวามเทีย่งตรงตามสภาพภายใตก้ารใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ในสดัสว่น
ของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะแตกต่างกนัหรอืไม ่และเงือ่นไขใดทีม่คีวามเทีย่งตรง
ตามสภาพสงูสดุ  
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานศกึษาวจิยัครัง้น้ี บรรลุตามความมุง่หมายขา้งตน้  ผูว้จิยัจงึไดท้าํการรวบรวม
และวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่หาคาํตอบในสมมตฐิาน ดงัต่อไปน้ี 
 1. การระบุคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน  
  1.1 มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะเขม้งวด และใจด ี โดยมคีา่ Logit สงูกวา่เกณฑ์
ทีต่ ัง้ไว ้
  1.2 มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชาย และลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศหญงิ 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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  1.3 มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะการใหค้ะแนนไมค่งทีข่า้มเวลา อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิ  
  1.4 ผูต้รวจคนเดยีวกนัมคีุณลกัษณะทีไ่มแ่ตกต่างกนัเมือ่ใชว้ธิกีารตรวจแตกต่างกนั  อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ
 2. ความเทีย่งตรงของการวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
  2.1 มคีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย โดยทีค่วามเทีย่งตรง
เชงิเหมอืน คอื คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งการวดัคุณลกัษณะเดยีวกนัดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนน
ต่างกนั มคีา่สงู อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิและความเทีย่งตรงเชงิจาํแนก คอื คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ระหวา่งการวดัคุณลกัษณะต่างกนัดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนนต่างกนั หรอืระหวา่งการวดัคุณลกัษณะ
ต่างกนัดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนนเดยีวกนั มคีา่ตํ่า  
  2.2 มคีวามเทีย่งตรงตามสภาพภายใตก้ารใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ในสดัสว่น
ของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะแตกต่างกนั โดยมเีงือ่นไขคอื 1) เมือ่ผูต้รวจมคีณุลกัษณะ
ลาํเอยีง การใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ในสดัสว่นของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน ทีม่ี
คุณลกัษณะเขม้งวด  1  คน  และใจด ี 1  คน  มคีวามเทีย่งตรงตามสภาพสงูสดุ และ 2) เมือ่ผูต้รวจ
มคีุณลกัษณะเป็นกลาง การใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ในสดัสว่นของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนน  
2 คน ทีม่คีุณลกัษณะเป็นกลางไมเ่ขม้งวด/ใจด ีมคีวามเทีย่งตรงตามสภาพสงูสดุ     
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 งานวจิยัน้ีนอกจากจะมจุีดประสงคห์ลกัเพือ่ขยายขอบเขตความเขา้ใจในการทดสอบและวดั
ผลสมัฤทธิด์ว้ยขอ้สอบการเขยีนแลว้ ยงัมจุีดประสงคเ์พือ่สง่เสรมิการพฒันาความสามารถในการตรวจ
ใหค้ะแนนอกีดว้ย โดยผูว้จิยัไดส้รา้งและพฒันาคุณภาพของเครือ่งมอืวดัความสามารถในการเขยีนคอื  
วธิกีารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความ 3 รปูแบบทีแ่ตกต่างกนั และไดส้รา้งขอ้สอบการเขยีนจดหมาย และ
วธิกีารตรวจใหค้ะแนนจดหมาย โดยคาํนึงถงึองคป์ระกอบทีส่ามารถนําไปใชใ้นการพฒันาการเขยีนของ
นกัเรยีนในอนาคต นอกจากน้ีการระบุคณุลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน คอื ความเขม้งวด/ใจดขีอง
ผูต้รวจใหค้ะแนน ความลาํเอยีงดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนน และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจให้
คะแนนเมื่อเวลาผา่นไป ยงัเป็นการขยายขอบเขตความเขา้ใจความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิจากผูต้รวจใหค้ะแนน  
และยงัสามารถนําไปใชพ้ฒันาต่อยอดโดยใชเ้ป็นสว่นหน่ึงของเครือ่งมอืในการอบรมการเป็นผูต้รวจให้
คะแนนของนิสติ/นกัศกึษาทีเ่รยีนคณะศกึษาศาสตรแ์ละครศุาสตร ์เพือ่ใหนิ้สติ/นกัศกึษารบัรูจุ้ดบกพรอ่ง
ในการตรวจใหค้ะแนนและปรบัปรงุตนเอง เป็นการเพิม่ความยตุธิรรมในการตรวจใหค้ะแนนในอนาคต
ไดเ้ป็นอยา่งด ี และจากการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย และ
การตรวจสอบความเทีย่งตามสภาพของการวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน ยงัเป็นการศกึษา
เพือ่ความเขา้ใจในผลกระทบของความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิจาก วธิกีารตรวจใหค้ะแนน คณุลกัษณะของ
ผูต้รวจใหค้ะแนน และสดัสว่นจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนนอกีดว้ย 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ตวัแปร 
  1.1 ตวัแปรอิสระ 
   1.1.1 วธิกีารตรวจใหค้ะแนน 
    1.1.1.1 แบบแยกองคป์ระกอบ  
    1.1.1.2 แบบรวมองคป์ระกอบ 
    1.1.1.3 แบบผสมผสาน  
   1.1.2 คุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน 
    1.1.2.1 ความเขม้งวด/ใจด ี 
    1.1.2.2 ความลาํเอยีงดา้นเพศ 
    1.1.2.3 การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป  
   1.1.3 สดัสว่นของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนน 
    1.1.3.1 ในกรณผีูต้รวจใหค้ะแนนลาํเอยีง  
     1.1.3.1.1 กรณผีูต้รวจใหค้ะแนนลาํเอยีง 2 คน  
      1.1.3.1.1.1 ความเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนน  
       1.1.3.1.1.1.1 เขม้งวด 0 คน : ใจด ี2 คน 
       1.1.3.1.1.1.2 เขม้งวด 1 คน : ใจด ี1 คน 
       1.1.3.1.1.1.3 เขม้งวด 2 คน : ใจด ี0 คน 
      1.1.3.1.1.2 ความลาํเอยีงดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนน  
       1.1.3.1.1.2.1 เขา้ขา้งเพศชาย 0 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 2 คน 
       1.1.3.1.1.2.2 เขา้ขา้งเพศชาย 1 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 1 คน 
       1.1.3.1.1.2.3 เขา้ขา้งเพศชาย 2 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 0 คน 
      1.1.3.1.1.3 การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป 
       คงตวั 0 คน : ไมค่งตวั 2 คน 
     1.1.3.1.2 กรณผีูต้รวจใหค้ะแนนลาํเอยีง 3 คน  
      1.1.3.1.2.1 ความเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนน  
       1.1.3.1.2.1.1 เขม้งวด 0 คน : ใจด ี3 คน 
       1.1.3.1.2.1.2 เขม้งวด 1 คน : ใจด ี2 คน 
       1.1.3.1.2.1.3 เขม้งวด 2 คน : ใจด ี1 คน 
       1.1.3.1.2.1.4 เขม้งวด 3 คน : ใจด ี0 คน 
      1.1.3.1.2.3 ความลาํเอยีงดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนน  
       1.1.3.1.2.3.1 เขา้ขา้งเพศชาย 0 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 3 คน 
       1.1.3.1.2.3.2 เขา้ขา้งเพศชาย 1 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 2 คน 
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       1.1.3.1.2.3.3 เขา้ขา้งเพศชาย 2 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 1 คน 
       1.1.3.1.2.3.4 เขา้ขา้งเพศชาย 3 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 0 คน 
      1.1.3.1.2.4 การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป 
       คงตวั 0 คน : ไมค่งตวั 3 คน 
    1.1.3.2 ในกรณทีีผู่ต้รวจใหค้ะแนนเป็นกลาง 
     1.1.3.2.1 กรณทีีผู่ต้รวจใหค้ะแนนเป็นกลาง 2 คน 
      1.1.3.2.1.1 เป็นกลาง ไมเ่ขม้งวด/ใจด ี 2  คน 
      1.1.3.2.1.2 เป็นกลาง ไมเ่ขา้ขา้งเพศชาย/เขา้ขา้งเพศหญงิ 2 คน 
      1.1.3.2.1.3 เป็นกลาง คงตวั 2 คน 
     1.1.3.2.2 กรณทีีผู่ต้รวจใหค้ะแนนเป็นกลาง 3 คน 
      1.1.3.2.2.1 เป็นกลาง ไมเ่ขม้งวด/ใจด ี 3  คน 
      1.1.3.2.2.2 เป็นกลาง ไมเ่ขา้ขา้งเพศชาย/เขา้ขา้งเพศหญงิ 3 คน 
      1.1.3.2.2.3 เป็นกลาง คงตวั 3 คน 
  1.2 ตวัแปรตาม 
   ความเทีย่งตรงของการวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน   
    1. ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย   
    2. ความเทีย่งตรงตามสภาพ  
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  2.1 ประชากร 
   ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี2 กลุ่ม คอื 
    1. ความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ภาคการเรยีนที ่2 
ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ใชเ้ป็นผูท้ดสอบ
ในการสรา้งและพฒันาคุณภาพของเครือ่งมอืวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่3 จาํนวน 16,968 คน 
    2. ผูต้รวจใหค้ะแนนจากนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตรท์ีเ่รยีนวชิาเอกภาษาไทย  
ชัน้ปีที ่4 ภาคการเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 ในสถาบนัอุดมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
อุดมศกึษา เพือ่ใชเ้ป็นผูต้รวจใหค้ะแนนความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3  
จาํนวน 402 คน 
  2.2 กลุ่มตวัอย่าง  
   กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี2 กลุ่ม คอื 
   1. ความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ภาคการเรยีนที ่2 
ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 1 ทีไ่ดม้าจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน จากนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบ
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การอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ ในโครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
เพือ่ประกนัคุณภาพผูเ้รยีน  ปีการศกึษา  2553  ในวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2554 จาํนวน 50 คน   
   2. ผูต้รวจใหค้ะแนนจากนกัศกึษาครศุกึษาศาสตร ์ทีเ่รยีนวชิาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที ่4  
ภาคการเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 ในมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์บุรรีมัย ์และรอ้ยเอด็ ทีไ่ดม้าจาก
การสุม่อยา่งงา่ย จาํนวน 130 คน 
 
ข้อจาํกดัสาํหรบัการวิจยั 
 เน่ืองจากในขัน้ตอนแรกของการประมาณคา่พารามเิตอร ์คอืตอ้งทดสอบความเหมาะสมกลมกลนื
ของขอ้มลูเชงิประจกัษ์กบัโมเดล Partial Credit Model โดยพจิารณาคา่ Weighted mean square 
residual : INFIT และ Unweighted mean square residual : OUTFIT ทีก่าํหนดขอบเขตของการยอมรบัได้
ของโมเดลทีเ่หมาะสมกบัขอ้มลูไว ้และในการเกบ็ขอ้มลูเพือ่การวจิยัในครัง้น้ีเป็นการเกบ็ขอ้มลูภายใต้
สถานการณ์การตรวจใหค้ะแนนจรงิ ดงันัน้การทีข่อ้มลูจะเป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของโมเดล จงึจาํเป็น 
ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ เพือ่ใหก้ารประมาณคา่พารามเิตอรม์คีวามถูกตอ้ง (Clauser; & Mazor. 
1998: 34) แต่เน่ืองจากครทูีส่อนวชิาภาษาไทยนัน้มจีาํนวนน้อยและกระจายอยูต่ามโรงเรยีน ยากแก่การ
จดัอบรมและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันัน้ผูว้จิยัจงึทดแทนโดยใชน้กัศกึษาชัน้ปีที ่ 4 คณะครศุาสตร ์ 
วชิาเอกภาษาไทย ซึง่ผา่นการเรยีนการสอนทีเ่น้นการใชภ้าษาไทยมาแลว้เป็นเวลา 4 ปี จนมคีวามเชีย่วชาญ
ดา้นการใชภ้าษาไทย และจะตอ้งฝึกงานเป็นครภูาษาไทยในเวลาอนัใกล ้มาเป็นผูต้รวจใหค้ะแนนความสามารถ
ในการเขยีนของนกัเรยีน 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. ความเท่ียงตรงของการวดัความสามารถในการเขียนของนักเรียน หมายถงึ ความสอดคลอ้ง
หรอืความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนทีไ่ดจ้ากการวดักบัสิง่ทีต่อ้งการวดั โดยพจิารณาจาก  
  1.1 มคีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย การตรวจสอบความเทีย่งตรง
นัน้ ทาํไดโ้ดยพจิารณาคา่สหสมัพนัธเ์มือ่ใชว้ธิกีารตรวจ และคุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั โดยทีค่วามเทีย่งตรง
เชงิเหมอืน ควรมคีา่สงู และความเทีย่งตรงเชงิจาํแนก ควรมคีา่ตํ่า     
  1.2 ความเทีย่งตรงตามสภาพภายใตก้ารใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ในสดัสว่น
ของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะแตกต่างกนั ซึง่ผูว้จิยัใชก้ารแสดงหลกัฐานความเทีย่งตรง
ตามสภาพโดยใชส้ตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Peason Product Moment Correlation 
Coefficient) เพือ่หาคา่สหสมัพนัธ ์r จากนัน้แปลงสหสมัพนัธ ์r เป็น z' แลว้จงึนําเปรยีบเทยีบ เพือ่หา
วา่ ภายใตเ้งือ่นไข การใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ในสดัสว่นของจาํนวนของผูใ้หค้ะแนนทีม่ี
คุณลกัษณะผูใ้หค้ะแนนแตกต่างกนั เงือ่นไขใดทีจ่ะทาํใหส้หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนการเขยีนเรยีงความ
และคะแนนจากการเขยีนจดหมายของนกัเรยีน มคีา่มากทีส่ดุ แบ่งออกเป็น 2 กรณคีอื ในกรณทีีผู่ต้รวจ
มคีุณลกัษณะลาํเอยีง และในกรณทีีผู่ต้รวจมคีุณลกัษณะเป็นกลาง 
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  2. การเขียนเรียงความ หมายถงึ การเขยีนรอ้ยแกว้ทีเ่รยีบเรยีงขอ้ความเป็นเรื่องราว 
โดยอาศยัความรู ้ความเขา้ใจ ความคดิเหน็ หรอืประสบการณ์ของผูเ้ขยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ๆ ถ่ายทอด
ออกมาเพือ่แสดงความสามารถของผูเ้ขยีน วดัโดยใชข้อ้สอบการเขยีนเรยีงความในสว่นของการเขยีน
ตามจนิตนาการ จากขอ้สอบการอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
ในโครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 แลว้
ตรวจใหค้ะแนนดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนน 3 รปูแบบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
  3. การเขียนจดหมาย หมายถงึ ขอ้ความทีเ่ขยีนขึน้เพือ่เล่าเรือ่งประสบการณ์ของผูเ้ขยีน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ๆ ถ่ายทอดออกมาเพือ่สง่สารโตต้อบจากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลหน่ึง วดัโดยใช้
แบบทดสอบการเขยีนจดหมายทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ แลว้ตรวจใหค้ะแนนดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนน 3 รปูแบบ 
  4. วิธีการตรวจให้คะแนน หมายถงึ เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการเขยีน
ของนกัเรยีน แบ่งออกเป็น 3 รปูแบบ คอื   
   4.1 แบบแยกองคป์ระกอบ (Analytic Scoring Rubrics) คอื การใหค้ะแนนงานชิน้ใด
ชิน้หน่ึง โดยมกีารแยกองคป์ระกอบของการใหค้ะแนน และอธบิายคณุภาพของงานในแต่ละองคป์ระกอบ
เป็นระดบั 
   4.2 แบบรวมองคป์ระกอบ (Holistic Scoring Rubrics) คอื การใหค้ะแนนงานชิน้ใด
ชิน้หน่ึง โดยดภูาพรวมของชิน้งานวา่มคีวามเขา้ใจในความคดิรวบยอด การสือ่ความหมาย กระบวนการ
ทีใ่ช ้และผลงาน แลว้เขยีนอธบิายคุณภาพของงาน หรอืความสาํเรจ็ของงานเป็นชิน้ๆ  
   4.3 แบบผสมผสาน (Annotated Scoring Rubrics) เป็นการรวมเกณฑก์ารตรวจให้
คะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ และแบบแยกองคป์ระกอบไวด้ว้ยกนั เริม่ดว้ยการใหค้ะแนนในภาพรวม
ดว้ยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ แลว้เลอืกใหค้ะแนนอกีเพยีงบางคุณลกัษณะแบบแยก
องคป์ระกอบ 
 5. คณุลกัษณะของผูต้รวจให้คะแนน หมายถงึ คุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนนเรยีงความ
ทีไ่ดจ้ากการคาํนวณจากโปรแกรม FACETS 3.70.1 ของ Linacre John M. (2012) 
  5.1 ความเขม้งวด/ใจด ี(Severity/Leniency) หมายถงึ ระบุความเขม้งวด/ใจด ีจากคา่ศนูย ์
(0) เครือ่งหมายบวก (+) ลบ (-) ของคา่ Logit  โดยผูว้จิยักาํหนดใหผู้ต้รวจใหค้ะแนนทีเ่ขม้งวดจะมคีา่ 
Logit มากกวา่ +1.00 ใหค้ะแนนเป็นกลาง -1< Logit <+1 และใหค้ะแนนใจดจีะมคีา่ Logit น้อยกวา่ -1.00 
  5.2 ความลาํเอยีงดา้นเพศ (Differential Rater Functioning: DRF) หมายถงึ ระบุความลาํเอยีง
ดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนน จากคา่ Z-Score ทีม่นียัสาํคญัทางสถติ ิถา้ Z-Score ไมม่นียัสาํคญัทาง
สถติ ิแสดงวา่เป็นกลาง สดุทา้ยจงึพจิารณาวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนคนนัน้ๆ ลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชายหรอื
เพศหญงิ คะแนนทีม่แีนวโน้มใจด ี(Logit ตํ่ากวา่) กบัเพศใดแสดงวา่ลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศนัน้   
  5.3 การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป (Differential Rater Functioning 
Over Time : DRIFT) หมายถงึ ระบุการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมื่อเวลาผา่นไป จากคา่ 
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Z-Score โดยทีค่า่ Z-Score ทีม่นียัสาํคญัทางสถติแิสดงวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนใหค้ะแนนไมค่งที ่ถา้ Z-Score 
ไมม่นียัสาํคญัทางสถติแิสดงวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนใหค้ะแนนคงที ่
 6. สดัส่วนของจาํนวนของผูต้รวจให้คะแนน หมายถงึ จาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนนแบ่งสดัสว่น
ตามคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน แบ่งออกเป็น 2 กรณ ีคอื กรณีผูต้รวจใหค้ะแนนลาํเอยีง และกรณี
ผูต้รวจใหค้ะแนนเป็นกลาง 
  6.1 ในกรณผีูต้รวจใหค้ะแนนลาํเอยีง   
   6.1.1 กรณผีูต้รวจใหค้ะแนนลาํเอยีง 2 คน  
    6.1.1.1 ความเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนน 
     6.1.1.1.1 เขม้งวด 0 คน : ใจด ี2 คน 
     6.1.1.1. 2 เขม้งวด 1 คน : ใจด ี1 คน 
     6.1.1.1. 3 เขม้งวด 2 คน : ใจด ี0 คน 
    6.1.1.2 ความลาํเอยีงดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนน  
     6.1.1.2.1 เขา้ขา้งเพศชาย 0 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 2 คน 
     6.1.1.2.2 เขา้ขา้งเพศชาย 1 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 1 คน 
     6.1.1.2.3 เขา้ขา้งเพศชาย 2 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 0 คน 
    6.1.1.3 การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป 
     คงตวั 0 คน : ไมค่งตวั 2 คน 
   6.1.2 กรณผีูต้รวจใหค้ะแนนลาํเอยีง  3 คน  
    6.1.2.1 ความเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนน  
     6.1.1.2.1.1 เขม้งวด 0 คน : ใจด ี3 คน 
     6.1.1.2.1.2 เขม้งวด 1 คน : ใจด ี2 คน 
     6.1.1.2.1.3 เขม้งวด 2 คน : ใจด ี1 คน 
     6.1.1.2.1.4 เขม้งวด 3 คน : ใจด ี0 คน 
    6.1.2.2 ความลาํเอยีงดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนน  
     6.1.1.2.2.1 เขา้ขา้งเพศชาย 0 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 3 คน 
     6.1.1.2.2.2 เขา้ขา้งเพศชาย 1 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 2 คน 
     6.1.1.2.2.3 เขา้ขา้งเพศชาย 2 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 1 คน 
     6.1.1.2.2.4 เขา้ขา้งเพศชาย 3 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 0 คน 
    6.1.2.3 การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป 
     คงตวั 0 คน : ไมค่งตวั 3 คน 
  6.2 ในกรณทีีผู่ต้รวจใหค้ะแนนเป็นกลาง 
   6.2.1 กรณทีีผู่ต้รวจใหค้ะแนนเป็นกลาง 2 คน 
    6.2.1.1 เป็นกลาง ไมเ่ขม้งวด/ใจด ี 2  คน 
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    6.2.1.2 เป็นกลาง ไมเ่ขา้ขา้งเพศชาย/เขา้ขา้งเพศหญงิ 2 คน 
    6.2.1.3 เป็นกลาง คงตวั 2 คน 
   6.2.2 กรณทีีผู่ต้รวจใหค้ะแนนเป็นกลาง 3 คน 
    6.2.2.1 เป็นกลาง ไมเ่ขม้งวด/ใจด ี 3  คน 
    6.2.2.2 เป็นกลาง ไมเ่ขา้ขา้งเพศชาย/เขา้ขา้งเพศหญงิ 3 คน 
    6.2.2.3 เป็นกลาง คงตวั 3 คน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ในงานวจิยัชิน้น้ีผูว้จิยัตอ้งการแสดงหลกัฐานความเทีย่งตรง 2 ประเภท คอื ความเทีย่งตรง
เชงิโครงสรา้ง และความเทีย่งตรงตามสภาพ ในทีน้ี่จะแยกการนําเสนอกรอบแนวคดิออกเป็น 2 กรอบ
จาํแนกตามชนิดของความเทีย่งตรง  
 จุดประสงคห์ลกัของการศกึษาความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง คอื การศกึษาพฤตกิรรมของผูต้รวจ
ใหค้ะแนนจากภาวะเงือ่นไขทีก่าํหนด เพือ่ความเขา้ใจในโครงสรา้งการวดัและสามารถนําผลนัน้ไปพฒันา
ในลาํดบัต่อไป การวจิยัน้ีไดแ้บ่งตวัแปรออกเป็น 2 สว่น สว่นแรก คอื วธิกีารตรวจใหค้ะแนน ซึง่มอียู่ 
3 รปูแบบ คอื 1) แบบแยกองคป์ระกอบ 2) แบบรวมองคป์ระกอบ และ 3) แบบผสมผสาน และสว่นที ่
2 คอื คุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน ซึง่มอียู ่3 คุณลกัษณะ คอื ความเขม้งวด/ใจด ีความลาํเอยีง
ดา้นเพศ และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป ซึง่ตวัแปร 2 ชนิดน้ีน่าจะสง่ผล
ต่อความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งของการวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน   
 
 

วิธีการตรวจให้คะแนน 

 ความเทีย่งตรงเชงิ
โครงสรา้งของการ
วดัความสามารถ
ในการวดัการเขยีน

ของนกัเรยีน 

ความเขม้งวด/ใจด ีแบบแยกองคป์ระกอบ 

ความลาํเอยีงดา้นเพศ แบบรวมองคป์ระกอบ 

การทาํหน้าทีต่่างกนั 
เมือ่เวลาผา่นไป 

แบบผสมผสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการศกึษาความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง 

 
 จากภาพประกอบ 1 ผูว้จิยัตอ้งการศกึษาความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งของการวดัความสามารถ
ในการเขยีนของนกัเรยีน โดยตรวจสอบวา่มคีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย
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หรอืไม ่ โดยพจิารณาวา่มคีวามเทีย่งตรงเชงิเหมอืน และมคีวามเทีย่งตรงเชงิจาํแนก ผูว้จิยักาํหนดให้
ใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนทีแ่ตกต่างกนั 3 รปูแบบ ซึง่วธิกีารตรวจทัง้ 3 รปูแบบน้ีจะวเิคราะหด์ว้ยโมเดล
เชงิคณติศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัตามคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน ซึง่จาํแนกออกเป็นความเขม้งวด/
ใจด ีความลาํเอยีงดา้นเพศ และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมื่อเวลาผา่นไป  
 จุดประสงคห์ลกัของการศกึษาความเทีย่งตรงตามสภาพคอื การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
คะแนนคะแนนการเขยีนเรยีงความ และคะแนนจากการเขยีนจดหมายของนกัเรยีน ซึง่ทดสอบในเวลา
ใกลเ้คยีงกนั ภายใตก้ารใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ในสดัสว่นของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่ี
คุณลกัษณะแตกต่างกนั แบ่งออกเป็น 2 กรณคีอื ในกรณทีีผู่ต้รวจมคีุณลกัษณะลาํเอยีง และในกรณทีี่
ผูต้รวจมคีุณลกัษณะเป็นกลาง 
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    - เขม้งวด 2 คน : ใจด ี0 คน 
  กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน  
    - เขม้งวด 0 คน : ใจด ี3 คน 
    - เขม้งวด 1 คน : ใจด ี2 คน 
    - เขม้งวด 2 คน : ใจด ี1 คน 
    - เขม้งวด 3 คน : ใจด ี0 คน 

ความลาํเอียงด้านเพศ 
  กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน  2 คน  
    - ชาย 0 คน : หญงิ 2 คน 
    - ชาย 1 คน : หญงิ 1 คน 
    - ชาย 2 คน : หญงิ 0 คน 
  กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 
    - ชาย 0 คน : หญงิ 3 คน 
    - ชาย 1 คน : หญงิ 2 คน 
    - ชาย 2 คน : หญงิ 1 คน 
    - ชาย 3 คน : หญงิ 0 คน 
การทาํหน้าท่ีต่างกนัเมื่อเวลาผา่นไป 
  กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน  
    - คงตวั 0 คน : ไมค่งตวั 2 คน 
  กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 
    - คงตวั 0 คน : ไมค่งตวั 3 คน 

ผูต้รวจท่ีมีคณุลกัษณะเป็นกลาง 
ความเข้มงวด/ใจดี 
   - เป็นกลาง ไมเ่ขม้งวด/ใจด ี2 คน 
   - เป็นกลาง ไมเ่ขม้งวด/ใจด ี3 คน 
ความลาํเอียงด้านเพศ 
  - เป็นกลาง ไมเ่ขา้ขา้งชาย/หญงิ 2 คน 
  - เป็นกลาง ไมเ่ขา้ขา้งชาย/หญงิ 3 คน 
การทาํหน้าท่ีต่างกนัเมื่อเวลาผา่นไป 
  - เป็นกลาง คงตวั 2 คน 

วธิกีารตรวจใหค้ะแนน 

 
แบบแยกองคป์ระกอบ 

แบบรวมองคป์ระกอบ 

แบบผสมผสาน 

ความเทีย่งตรง
ตามสภาพของการ
วดัความสามารถ
ในการเขยีนของ

นกัเรยีน 

    - เขม้งวด 1 คน : ใจด ี1 คน 
    - เขม้งวด 0 คน : ใจด ี2 คน 

  ความเข้มงวด/ใจดี 
  กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน  

ผูต้รวจท่ีมีคณุลกัษณะลาํเอียง 

 
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคดิในการศกึษาความเทีย่งตรงตามสภาพ 
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 จากภาพประกอบ 2 ผูว้จิยัตอ้งการศกึษาความเทีย่งตรงตามสภาพของการวดัความสามารถ
ในการเขยีนเรยีงความของนกัเรยีน กรณผีูต้รวจใหค้ะแนนมคีุณลกัษณะลาํเอยีง และกรณผีูต้รวจใหค้ะแนน
มคีุณลกัษณะเป็นกลาง โดยพจิารณาผลทีไ่ดจ้ากการตรวจใหค้ะแนนดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนนทีแ่ตกต่างกนั 
3 รปูแบบ ทัง้น้ีผลทีไ่ดจ้ากการตรวจใหค้ะแนนอาจจะยงัขึน้อยูก่บัสดัสว่นของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนน
ทีม่คีุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั โดยในกรณผีูต้รวจใหค้ะแนนมคีุณลกัษณะลาํเอยีงนัน้  
สดัสว่นของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั มดีงัน้ีคอื ความเขม้งวด/
ใจด ีในกรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน (คอื เขม้งวด 0 คน : ใจด ี2 คน, เขม้งวด 1 คน : ใจด ี1 คน, 
เขม้งวด 2 คน : ใจด ี0 คน)  และในกรณผีูต้รวจใหค้ะแนน  3 คน (คอื  เขม้งวด 0 คน : ใจด ี3 คน, 
เขม้งวด 1 คน : ใจด ี2 คน, เขม้งวด 2 คน : ใจด ี1 คน, เขม้งวด 3 คน : ใจด ี0 คน)  ความลาํเอยีง
ดา้นเพศ ในกรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน (คอื เขา้ขา้งเพศชาย 0 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 2 คน, 
เขา้ขา้งเพศชาย 1 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 1 คน, เขา้ขา้งเพศชาย 2 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 0 คน) และ
ในกรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน (คอื เขา้ขา้งเพศชาย 0 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 3 คน, เขา้ขา้งเพศชาย 1 คน : 
เขา้ขา้งเพศหญงิ 2 คน, เขา้ขา้งเพศชาย 2 คน : เขา้ขา้งเพศหญงิ 1 คน, เขา้ขา้งเพศชาย 3 คน : 
เขา้ขา้งเพศหญงิ 0 คน) และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป ในกรณผีูต้รวจ
ใหค้ะแนน  2 คน (คอื คงตวั 0 คน : ไมค่งตวั 2 คน) และในกรณผีูต้รวจใหค้ะแนน  3 คน (คอื คงตวั 
0 คน : ไมค่งตวั 3 คน) และในกรณผีูต้รวจใหค้ะแนนมคีุณลกัษณะเป็นกลาง สดัสว่นของจาํนวนของ
ผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั มดีงัน้ีคอื ในกรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 
(ไมเ่ขม้งวด/ใจด ี2 คน, ไมเ่ขา้ขา้งเพศชาย/เขา้ขา้งเพศหญงิ 2 คน, คงตวั 2 คน) และในกรณผีูต้รวจ
ใหค้ะแนน 3 คน (ไมเ่ขม้งวด/ใจด ี 3 คน, ไมเ่ขา้ขา้งเพศชาย/เขา้ขา้งเพศหญงิ 3 คน, คงตวั 3 คน)  
ซึง่ในแต่ละเงือ่นไขการใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ในสดัสว่นของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนน
ทีม่คีุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนนแตกต่างกนันัน้ น่าจะมคีา่ความเทีย่งตรงตามสภาพของการวดัความสามารถ
ในการเขยีนของนกัเรยีนทีแ่ตกต่างกนั ตามบรบิทของเกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบทีผู่ว้จิยันํามาใช ้คอื คะแนน
จากการเขยีนเรยีงความ  และคะแนนจากการเขยีนจดหมายทีว่ดัในเวลาใกลเ้คยีงกนั 
 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การวจิยัครัง้น้ี มคีวามมุง่หมายเพือ่สรา้งและพฒันาคุณภาพของเครือ่งมอืวดัความสามารถใน 
การเขยีนของนกัเรยีน เพือ่คน้หาคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน คอื ความเขม้งวด/ใจด ีความลาํเอยีง
ทางเพศ และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูใ้หค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป และเพือ่หาความเทีย่งตรงของการวดั
ความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน ดงันัน้เพือ่ใหเ้อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งครอบคลุมขอบเขต
ของการวจิยั ผูว้จิยัจงึแบ่งการนําเสนอออกเป็น 4 ตอน คอื ตอนที ่1 การเขยีน ตอนที ่2 คุณลกัษณะของ
ผูต้รวจใหค้ะแนน ตอนที ่3 ความเทีย่งตรง และตอนที ่4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนท่ี 1 การเขียน 
 ในตอนน้ีผูว้จิยัไดนํ้าเสนอเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขยีนไวด้งัน้ี คอื การเขยีนเรยีงความ  
ความหมาย ความสาํคญัของการเขยีนเรยีงความ ปญัหาทีพ่บจากการตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความ  
การเขยีนจดหมาย ความหมาย และประเภทของการเขยีนจดหมาย การสรา้งขอ้สอบการวดัความสามารถ
ในการเขยีน และโมเดลการวดัความสามารถในการตรวจใหค้ะแนนการเขยีน ดงัน้ี 
 1.1 การเขียนเรียงความ 
  การเขยีนเรยีงความ หมายถงึ การนํายอ่หน้า ตัง้แต่ 2 ยอ่หน้าขึน้ไปมาเขยีนเรยีงต่อๆ กนั  
โดยทีย่อ่หน้าต่างๆ  ทีนํ่ามาประกอบเรยีงเป็นเรยีงความนัน้จะตอ้งมใีจความเกีย่วขอ้งและสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั  
(เปลือ้ง ณ นคร.  2512; ชยันนัท ์นนัทพนัธ.์  2526; ชาํนาญ ศุภนิตย;์ และ สทุนิ พลูสวสัดิ.์  2547; 
นเรศ สรุสทิธิ.์  2550; และ Tragarn Kalchayanant.  2552) นอกจากน้ีเรยีงความ  เป็นการเขยีนรอ้ยแกว้
ทีเ่รยีบเรยีงขอ้ความเป็นเรือ่งราวถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาเขยีน โดยใชก้ลวธิที ัง้ทางดา้นการเขยีนและ
ภาษาใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา ตลอดจนการเลอืกสรรถอ้ยคาํ สาํนวนโวหาร และการใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง 
(ถวลัย ์มาศจรสั.  2545; ประพนธ ์เรอืงณรงค.์  2545; ผจงวาด พลูแกว้; พชัณ ีป่ีเพราะ; และ สุวรรณี  
โสประดษิฐ.์  2551; และ ชุลพีร ดดังาม.  2552) เพือ่แสดงความรู ้ความคดิ ความรูส้กึของผูเ้ขยีนทีเ่ขยีนถงึ
บุคคล สถานที ่เรือ่ง หรอืสิง่ใดสิง่หน่ึง โดยอาศยัความรู ้ความเขา้ใจ ความคดิเหน็ หรอืประสบการณ์
ของผูเ้ขยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ๆ โดยทีผู่เ้ขยีนตอ้งการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ และความรูส้กึมายงั
ผูอ้า่น (เปลือ้ง ณ นคร.  2512; ถวลัย ์มาศจรสั.  2545; ประพนธ ์เรอืงณรงค.์  2545; ผจงวาด พลูแกว้; 
พชัณ ีป่ีเพราะ; และ สวุรรณ ีโสประดษิฐ.์  2551; กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552ก; และ ชุลพีร ดดังาม. 
2552)   
  ดงันัน้ การเขยีนเรยีงความ หมายถงึ การเขยีนรอ้ยแกว้ทีเ่รยีบเรยีงขอ้ความเป็นเรือ่งราว 
ทีเ่ขยีนถงึบุคคล สถานที ่เรือ่ง หรอืสิง่ใดสิง่หน่ึง โดยอาศยัความรู ้ความเขา้ใจ ความคดิเหน็ หรอืประสบการณ์
ของผูเ้ขยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องนัน้ๆ ถ่ายทอดออกมาเพือ่แสดงความสามารถของผูเ้ขยีน   
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  ความสาํคญัของการเขยีนเรยีงความ การเขยีนเรยีงความมคีวามสาํคญัอยา่งมาก นอกจาก
เป็นเครือ่งวดัความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน (เปลือ้ง ณ นคร.  2512) แลว้ การเขยีนเรยีงความ ยงัเป็น  
วธิกีารขัน้พืน้ฐานทีส่าํคญัยิง่ของการใชภ้าษาไทย ซึง่สญัลกัษณ์การเขยีนของคนไทยกค็อือกัษร ไทย  
ดงันัน้การเขยีนเรยีงความ จงึเป็นสว่นหน่ึงทีใ่ชใ้นการเรยีนในโรงเรยีนทุกระดบั (ชยันนัท ์นนัทพนัธ.์ 
2526: 1; กรมวชิาการ.  2546: 21 – 22; และ ชาํนาญ ศุภนิตย;์ และ สุทนิ พลูสวสัดิ.์ 2547) การเขยีน
เรยีงความเป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการสือ่สารระหวา่งผูเ้ขยีนกบัผูอ้า่น โดยใชส้ญัลกัษณ์ทีก่าํหนดรูร้ว่มกนั
เป็นสือ่กลางของการสรา้งความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั (ถวลัย ์มาศจรสั.  2545; และ กรมวชิาการ.  2546: 
21 – 22) การทีจ่ะทาํใหผู้ร้บัสารหรอืผูอ้่านเกดิความเขา้ใจถงึสิง่ทีผู่เ้ขยีนตอ้งการสื่อสารอยา่งถูกตอ้งแลว้  
ผูเ้ขยีนจะตอ้งจดัระเบยีบความคดิของตนเองออกมาอยา่งเป็นระบบ และตอ้งรูจ้กัเลอืกใชถ้อ้ยคาํภาษาไทย
ในการเขยีนทีถู่กตอ้งชดัเจน เพือ่สื่อความหมายทีต่นเองตอ้งการอยา่งครบถว้นสมบรูณ์ การเขยีนโดย
ใชภ้าษาทีค่ลุมเครอืมผีลทาํใหผู้อ้า่นตคีวามหมายผดิพลาดได ้ซึง่จะเหน็ไดจ้ากภาษากฏหมายหลายๆ 
ฉบบั ทีจ่ะตอ้งใหก้ฤษฎกีาหรอืศาลรฐัธรรมนูญอา่นแลว้ตคีวามใหม ่เพือ่หาขอ้ยตุสิาํหรบัใชเ้ป็นบรรทดัฐาน
ในการอธบิายความหมายกนัต่อไป (ถวลัย ์มาศจรสั.  2545) และนอกจากน้ีในปจัจุบนัการเขยีนเรยีงความ  
เป็นสิง่จาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรบันกัเรยีนนกัศกึษา ในการสอบเขา้ศกึษาต่อในวทิยาลยัระดบัปรญิญาตรี
หรอืบณัฑติวทิยาลยัระดบัปรญิญาโท ตลอดจนการสอบชงิทุนเพือ่ไปดงูานหรอืศกึษาต่อของแต่ละหน่วยงาน  
โดยทัว่ไปแลว้นกัศกึษาต่างชาตทิีต่อ้งการเขา้ศกึษาต่อในวทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิา
ทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท มคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งเขยีนเรยีงความ ประกอบใบสมคัร
ของวทิยาลยัหรอืมหาวทิยาลยันัน้ๆ เพือ่ประกอบการพจิารณาในการเขา้เรยีน นอกจากน้ีเมือ่มกีารรบั
สมคัรเขา้ทาํงานรบัราชการหรอืเอกชน กจ็ะตอ้งทดสอบการใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่การสื่อสาร  
การสอบวชิาชุดครรูะดบัต่างๆ กว็างระเบยีบกาํหนดใหว้ชิาเรยีงความมคีะแนนมากทีส่ดุกวา่ วชิาอื่นๆ  
ทัง้น้ีงานอาชพีบางอยา่งโดยเฉพาะงานราชการจาํเป็นตอ้งอาศยัการเขยีนในลกัษณะต่างๆ อยูม่าก เพราะ
ถา้มพีืน้ฐานทางภาษาดแีลว้ กจ็ะสามารถนําหลกัการเขยีนเรยีงความไปประยกุตใ์นงานเขยีนแบบต่างๆ  
ได ้เชน่ การรา่งหนงัสอืราชการ งานสารบรรณ การเขยีนรายงาน เป็นตน้ (ชยันนัท ์นนัทพนัธ.์ 2526: 1; 
และ ชาํนาญ ศุภนิตย;์ และ สทุนิ พลูสวสัดิ.์  2547: 257) 
  การทีเ่ดก็ไดเ้ขยีนเรยีงความเสมอๆ ยอ่มชว่ยใหเ้ดก็ไดใ้ชว้ชิาใหเ้กดิประโยชน์แก่การเรยีน
ในสาขาวชิาอื่นๆ ดว้ย (รองรตัน์ อศิรภกัด;ี และ เทอืก กุสมุา ณ อยุธยา.  2513: 106; กรมวชิาการ. 
2546: 21 – 22; และ กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552ข) การเรยีนการสอนภาษาไทยในปจัจุบนัมไิดมุ้ง่หวงั
ใหน้กัเรยีนอา่นออกเขยีนไดเ้พยีงอยา่งเดยีว หากมุง่หวงัใหน้กัเรยีนนําความรู ้ความสามารถไปใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ไดจ้รงิ (ถวลัย ์มาศจรสั.  2545; และ กรมวชิาการ.  2546: 21 – 22) ดงันัน้สาระการเรยีนรู้
ทีนํ่ามาใชใ้นการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนบรรลุตามมาตรฐานทีก่าํหนด จงึมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั 3 ดา้น 
คอื ความรู ้ทกัษะกระบวนการ และคุณธรรมจรยิธรรม คา่นิยม การกาํหนดสาระการเรยีนรูน้ี้ ถอืเป็น
สาระแกนกลางทีทุ่กคนจะตอ้งเรยีน เน่ืองจากไดก้าํหนดจากมาตรฐานการเรยีนรูช้่วงชัน้ทีว่เิคราะหม์า
จากมาตรฐานการเรยีนรู ้12 ปี การกาํหนดสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ไดก้าํหนดตามสาระทัง้ 5 หวัขอ้ 
ไดแ้ก่ การอ่าน การเขยีน การฟงั การดแูละการพดู หลกัการใชภ้าษา วรรณคดแีละวรรณกรรมเพือ่ให้
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เหน็ภาพรวมทัง้หมดวา่มอีะไรทีต่อ้งเรยีนรูบ้า้ง แต่ในการนําไปใชจ้ดัการเรยีนการสอนจรงิ ครผููส้อน
ตอ้งจดัในลกัษณะบรูณาการ ซึง่เป็นกระบวนการเรยีนรูต้ามธรรมชาตขิองภาษาไทย การบรูณาการ
อาจทาํไดห้ลายวธิ ีวธิทีีส่ะดวกและเหมาะสมมาก คอื การใชว้รรณคดหีรอืวรรณกรรมเป็นแกนธรรมชาติ
ภาษาไทยเป็นเรือ่งของทกัษะ ซึง่จะแยกเน้ือหาสาระของทกัษะแต่ละชัน้ปีโดยเดด็ขาดไมไ่ด ้จาํเป็นตอ้ง
มกีระบวนการฝึกทกัษะต่างๆ การจบัใจความ การเลอืกใชค้าํใหต้รงความหมาย การเขยีนเรือ่งแสดง
ความรู ้ความคดิ ประสบการณ์ ความรูส้กึ ความตอ้งการจนิตนาการ การนําความรูจ้ากการอา่นไปใช้
ในการตดัสนิใจ การแกป้ญัหาและการดาํเนินชวีติ ฯลฯ จาํเป็นตอ้งสอนทุกชัน้เพราะเป็นเรือ่งของทกัษะ
ของภาษา แต่ละชัน้จะมเีน้ือหาในการฝึกทกัษะทีเ่พิม่ความซบัซอ้นและยากมากขึน้ เชน่ จาํนวนคาํเพิม่ขึน้  
ประโยคทีใ่ชจ้ะยาวและซบัซอ้นขึน้ เรือ่งทีนํ่ามาใหอ้า่นจะยาวมากขึน้ มเีหตุการณ์หลายเหตุการณ์ มี
การฝึกคดิในระดบัทีส่งูขึน้สาํนวนภาษาทีใ่ชม้หีลากหลายรปูแบบ และใชภ้าษาอยา่งมศีลิปะมากขึน้ เป็นตน้  
เมือ่ครบชว่งชัน้แลว้นกัเรยีนควรไดเ้รยีนครบถว้นตามสาระทีก่าํหนด ขณะเดยีวกนัสถานศกึษาอาจนํา
สาระการเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่มาสอดแทรกหรอืเพิม่เตมิได ้เพื่อใหก้ารเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ กวา้งขวางขึน้  
และไดเ้รยีนรูเ้รือ่งราวของทอ้งถิน่ดว้ย (กรมวชิาการ.  2546: 21 – 22) ดงันัน้การเขยีนจงึสาํคญัอยา่ง
ยิง่สาํหรบัทุกคนทีต่อ้งสือ่สารกนัดว้ยภาษาเขยีนเป็นหลกั (ถวลัย ์มาศจรสั.  2545) 
  การทดสอบทกุรปูแบบมหีน้าทีเ่หมอืนกนัคอื มุง่วดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนของนกัเรยีน  
แต่ในกรณทีีใ่ชข้อ้สอบเรยีงความนัน้มสีว่นทีด่เีพิม่จากแบบอื่นๆ หลายประการเชน่ 1) ใหอ้สิระในการตอบ  
เปิดโอกาสใหผู้ส้อบไดเ้สนอความคดิ และรายละเอยีดต่างๆ ไดอ้ยา่งเสรภีายใตข้อบเขตทีก่าํหนดไว ้ 
โดยไมจ่าํกดัทศิทางทีผู่ส้อบกาํหนดใหเ้ทา่นัน้ 2) แกไ้ขปญัหาการเดา ซึง่ในกรณทีีผู่ต้อบไมท่ราบเรือ่งนัน้ๆ  
ยอ่มไมม่โีอกาสในการทาํขอ้สอบถูก 3) สะดวกทีจ่ะใชก้บัผูส้อบจาํนวนน้อยๆ 4) ประหยดัเวลาในการทาํ
ขอ้สอบ 5) สง่เสรมิความคดิอเนกนยั (Divergent Thinking) โดยผูต้อบสามารถเสนอแนวคดิแปลกใหม่
และรเิริม่ในแนวทางใหม่ๆ  (ไพศาล หวงัพานิช.  2545) 
 จากความสาํคญัดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะใชก้ารเขยีนเรยีงความเป็นเครือ่งมอื
ทีใ่ชใ้นการวจิยั เพราะนอกจากจะเป็นการพฒันาการวดัความสามารถในการวดัความสามารถในการเขยีน
เรยีงความของนกัเรยีนแลว้ ยงัเป็นการพฒันาความสามารถในการคดิผูต้รวจใหค้ะแนนในอนาคตอกีดว้ย 
  ปญัหาของการตรวจใหค้ะแนนเรยีงความ ในสว่นของการจดัการเรยีนการสอนทีน่อกจาก
จะมุง่เน้นคุณภาพโดยรวมของนกัเรยีนเป็นสาํคญัแลว้ การเรยีนการสอนเรยีงความของคร ูยงัสามารถ
นําไปใชใ้นการตดัสนิผลการเรยีนของกลุ่มสาระการเรยีนรู ้การอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน คุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค ์และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอกีดว้ย ผูส้อนตอ้งคาํนึงถงึการพฒันาผูเ้รยีนแต่ละคนเป็นหลกั  
และตอ้งเกบ็ขอ้มลูของผูเ้รยีนทุกดา้นอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองในแต่ละภาคเรยีน รวมทัง้สอนซ่อมเสรมิ
ผูเ้รยีนใหพ้ฒันาจนเตม็สมรรถภาพ ในระดบัประถมศกึษานัน้ผูเ้รยีนตอ้งมเีวลาเรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 
ของเวลาทัง้หมด ตอ้งไดร้บัการประเมนิทุกตวัชีว้ดั และผา่นเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด ตอ้งไดร้บัการตดัสนิ
ผลการเรยีนทุกรายวชิา และตอ้งไดร้บัการประเมนิ และมผีลการประเมนิผา่นตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษา
กาํหนด ในการอา่น คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยที่
ในเกณฑก์ารจบการศกึษาระดบัประถมศกึษา ผูเ้รยีนตอ้งมผีลการประเมนิการอา่น คดิวเิคราะห ์และเขยีน
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ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมนิตามทีส่ถานศกึษากาํหนด และนอกจากน้ีจากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กาํหนดมาตรฐานการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยสาระที ่2 
การเขยีน มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขยีน เขยีนสือ่สาร เขยีนเรยีงความ ยอ่ความ และเขยีนเรือ่งราว
ในรปูแบบต่างๆ  เขยีนรายงานขอ้มลูสารสนเทศ และรายงานการศกึษาคน้ควา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ (กรมวชิาการ. 
2552ข) และนอกจากน้ีการเลื่อนชัน้ทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ถา้ผูเ้รยีนมขีอ้บกพร่อง
เพยีงเลก็น้อย และสถานศกึษาพจิารณาเหน็วา่ สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสรมิไดใ้หอ้ยูใ่นดุลยพนิิจ
ของสถานศกึษาทีจ่ะผอ่นผนัใหเ้ลื่อนชัน้ได ้แต่หากผูเ้รยีนไมผ่า่นรายวชิาจาํนวนมาก และมแีนวโน้มว่า
จะเป็นปญัหาต่อการเรยีนในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ สถานศกึษาอาจตัง้คณะกรรมการพจิารณาใหเ้รยีนซํ้าชัน้ได ้ 
ทัง้น้ีใหค้าํนึงถงึวุฒภิาวะและความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  
  ดว้ยความจรงิทีว่า่ ไมม่ขีอ้สอบชนิดใดดพีรอ้มทุกอยา่ง ดงันัน้เป็นปญัหาของครใูนฐานะ
ทีเ่ป็นผูต้อ้งใหค้ะแนนความสามารถในการเขยีนเรยีงความของนกัเรยีน จงึตอ้งคาํนึงถงึและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
นัน้ ใหม้น้ีอยทีส่ดุ ขอ้จาํกดัทีส่าํคญัในการใชข้อ้สอบเรยีงความ (ไพศาล หวงัพานิช.  2545) คอื 1) ตรวจยาก  
การตรวจใหค้ะแนนถอืวา่มคีวามยุง่ยากกวา่แบบทดสอบอื่นๆ สาเหตุสาํคญัของปญัหาน้ี มหีลายกรณี  
เชน่ คาํตอบของผูส้อบแตกต่างกนัไปตามความคดิของแต่ละคน ซึง่ผูอ้อกขอ้สอบ อาจไมไ่ดก้าํหนด
ขอบเขตของการตอบไวอ้ยา่งชดัเจนเพยีงพอ ผูต้รวจใหค้ะแนนไมม่เีกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนทีแ่น่นอน  
หรอืผูต้รวจใหค้ะแนนมภีาวะทางอารมณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อผลการตรวจใหค้ะแนนไดง้า่ย 2) ถามไดจ้าํกดั  
เน่ืองจากขอ้สอบแบบน้ีผูส้อบตอ้งใชเ้วลาในการคดิและเขยีน เป็นเหตุใหไ้มส่ามารถใชค้าํถามไดม้ากขอ้
ตอ้งจาํกดัการถามเฉพาะในบางเน้ือหาเทา่นัน้ ลกัษณะเชน่น้ีอาจทาํใหก้ารวดัไมค่รอบคลุมครบถว้น  
3) ตอ้งใชเ้วลาในการตอบและการตรวจใหค้ะแนน ผูส้อบตอ้งใชเ้วลาสาํหรบัคดิและเขยีน และผลจาก
การตอบเหล่าน้ี ครผููต้รวจใหค้ะแนนตอ้งใชเ้วลาในการตรวจมากพอสมควรและผลทีไ่ดม้กัไมม่คีวามเป็น
ปรนยั 4) ก่อใหเ้กดิการเขยีนทีว่กวน แมว้า่จะขจดัปญัหาในการเดาได ้ แต่ไมส่ามารถป้องกนัผูส้อบ
บางคนทีนิ่ยมการตอบวกวนไมต่รงจุดหรอืการตอบแบบครอบจกัรวาล ซึง่เกดิจากทีผู่ส้อบคดิวา่ ขอให้
เขยีนอะไรกไ็ดบ้างอยา่งลงไปดกีวา่ไมเ่ขยีนอะไรเลย 5) คะแนนมกัจะขึน้อยูก่บัความสามารถในการเขยีน 
ซึง่จะพบวา่ความสามารถในการเขยีนของผูส้อบมกัมคีวามสมัพนัธก์นัสงูกบัคุณภาพสาระทีเ่ขยีน ดงันัน้
คะแนนสว่นหน่ึงมกัจะไดจ้ากความสามารถทางภาษาของผูส้อบ 
  นอกจากปญัหาทีเ่กดิจากครใูนการเรยีนการสอนในโรงเรยีน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
และปญัหาจากการใชข้อ้สอบเรยีงความดงัทีก่ล่าวในขา้งตน้แลว้ ปญัหาอกีสว่นหน่ึงคอืการตรวจใหค้ะแนน
เรยีงความโดยครผููส้อนนัน่เอง ซึง่ไดม้ผีูก้ล่าวถงึปญัหาจากความคลาดเคลื่อนของการตรวจใหค้ะแนน
เรยีงความไวม้ากมายหลายทา่น ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ คอื ความคลาดเคลื่อนทีม่าจาก
ภายนอกผูต้รวจใหค้ะแนน และความคลาดเคลื่อนทีม่าจากภายในผูต้รวจใหค้ะแนน   
   1. ความคลาดเคลื่อนทีม่แีหล่งทีม่าจากภายนอกผูต้รวจใหค้ะแนนซึง่เป็นสิง่ทีน่อกเหนือ
การควบคุมของผูใ้หค้ะแนน เชน่ เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน ความยากของเรยีงความ ความสามารถ
ของผูส้อบ เป็นตน้ อาจเกดิจากตวันกัเรยีนเอง เป็นตน้วา่ ลายมอื ความถูกตอ้งของการเขยีนตวัสะกด
การนัต ์ การเรยีบเรยีงถอ้ยคาํ สาํนวนภาษา หลกัไวยากรณ์ สิง่เหล่าน้ี มผีลต่อการตรวจใหค้ะแนน
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เป็นอยา่งมาก ซึง่ครจูะตอ้งชีแ้จงใหน้กัเรยีนทราบอยา่งชดัเจนวา่ การตรวจใหค้ะแนนนัน้คาํนึงถงึสิง่ใดบา้ง 
เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้พิม่ความระมดัระวงั (พวงรตัน์ ทวรีตัน์.  2530: 119) 
   2. ความคลาดเคลื่อนทีม่าจากภายในผูต้รวจใหค้ะแนน จะเป็นความคลาดเคลื่อนที่
มาจากคุณลกัษณะในตวัผูใ้หค้ะแนนเป็นหลกั เชน่ อารมณ์ของผูต้รวจใหค้ะแนนขณะตรวจ ซึง่ผูต้รวจ
อาจเกดิจากความเหน่ือยลา้ ความเบื่อ หรอืความฉุนเฉียวจากตวักระดาษคาํตอบขณะทาํการตรวจ ให้
คะแนน ผูต้รวจต่างคนกจ็ะมมีาตรฐานต่างกนั ทาํใหค้ะแนนผดิเพีย้นไป ยกตวัอยา่งเชน่ ครคูนหน่ึง
กาํลงัตรวจขอ้สอบนกัเรยีนอยู ่มโีทรเลขจากกรงุเทพมาบอกวา่สอบเขา้เรยีนทีป่ระสานมติรได ้ครคูนน้ี
จะตื่นเตน้ดใีจ คะแนนจะมแีนวโน้มสงูขึน้กว่าปกต ิ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ครคูนน้ีไดร้บัหนงัสอืจากจงัหวดั
ลงโทษลดขัน้เงนิเดอืน เพราะไมแ่ต่งเครือ่งแบบขา้ราชการในวนัทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาเดนิทาง
มาตรวจราชการ อารมณ์ของครคูนน้ีจะขุน่มวัทนัท ี คะแนนจะมแีนวโน้มตํ่าลงกว่าปกต ิ (บุญเชดิ 
ภญิโญอนนัตพงษ์. 2521: 125; และ พวงรตัน์ ทวรีตัน์.  2530: 119) การคลอ้ยตามกนัจากพฤตกิรรม
สว่นตวัของผูใ้หค้ะแนน (The Halo Effect) (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2521: 125; Saal; Downey; & 
Lahey.  1980; และ พวงรตัน์ ทวรีตัน์.  2530: 119) เป็นความลาํเอยีงชนิดหน่ึงทีเ่ป็นผลจากผูต้รวจ
ใหค้ะแนนไดร้บัอทิธพิลจากผูต้อบอนัเป็นความประทบัใจของผูต้รวจใหค้ะแนนทีไ่ดป้ระสบจากผูเ้ขยีน
ตอบนัน้ จะทาํใหผู้ต้รวจใหค้ะแนนประเมนิคา่คะแนนนัน้ออกมาสงูขึน้หรอืตํ่าลง เน่ืองจากความ ประทบัใจ
ในลกัษณะเด่น-ดอ้ย ของผูเ้ขยีนตอบ ตวัอยา่งเชน่ เพยีงพร เป็นนกัเรยีนทีป่ระพฤตดิ ีเคารพคร ูขยนั
ทาํการบา้น คุณลกัษณะเหล่าน้ี จะมอีทิธพิลต่อครใูนการตรวจใหค้ะแนนเพยีงพรสงูขึน้ สว่นสนัต ิเป็น
นกัเรยีนทีซ่น ดือ้กระดา้ง เป็นทีร่ะอาใจของครอูยูเ่สมอ การตรวจใหค้ะแนนของสนัต ิซึง่ดเีทา่เพยีงพร  
มแีนวโน้มทีจ่ะไดค้ะแนนตํ่ากวา่ เพยีงพร หรอืการทีผู่ต้รวจใหค้ะแนนอา่นคาํตอบขอ้แรกของผูส้อบคนใด
คนหน่ึง ถา้ผูส้อบตอบไดด้มีากกจ็ะใหค้ะแนนสงู และเมือ่ตรวจขอ้ต่อไปกม็แีนวโน้มจะใหค้ะแนนสงูตาม
ไปดว้ย แมว้า่คาํตอบขอ้อื่นๆ จะไมด่เีทา่ทีค่วร และในทางตรงกนัขา้มถา้คาํตอบขอ้แรกผูส้อบตอบไมค่อ่ยดี
กจ็ะไดค้ะแนนตํ่า และขอ้ต่อ  ๆไป กจ็ะมแีนวโน้มตํ่าลงไปดว้ยเชน่กนั นอกจากนัน้ ความรูจ้กัมกัคุน้กจ็ะเป็น
ผลต่อการตรวจใหค้ะแนน เชน่ ถา้ครทูราบวา่กระดาษคาํตอบนัน้เป็นของนกัเรยีนทีเ่รยีนดแีละขยนั กจ็ะ
ใหค้ะแนนสงูกวา่ทีค่วรจะเป็น และในทางตรงกนัขา้มถา้เป็นของนกัเรยีนทีเ่รยีนอ่อน และเป็นนกัเรยีน
เกเรกจ็ะใหค้ะแนนตํ่ากวา่เป็นจรงิ และความเขม้งวดหรอืใจดขีองผูใ้หค้ะแนน (Generosity) (Saal; Downey; & 
Lahey.  1980; และ พวงรตัน์ ทวรีตัน์.  2530: 119) ผูต้รวจใหค้ะแนนอาจจะใหค้ะแนนสงูกบันกัเรยีน
ทุกคน และอกีคนอาจจะใหค้ะแนนตํ่ากบันกัเรยีนทุกคน ครหูลายคนมกัจะใหค้ะแนนผูส้อบหรอืนกัเรยีน
สงูกวา่ทีค่วรจะเป็นเสมอ เช่น ใหเ้กรด A เกอืบคอ่นหอ้งทัง้ๆ ทีต่ามความเป็นจรงิแลว้อาจมคีนทาํคะแนน
ไดถ้งึเกณฑท์ีจ่ะใหเ้กรด A เพยีงครึง่หอ้งหรอืเพยีงหน่ึงในสามของนกัเรยีนทัง้หอ้งเทา่นัน้ ฯลฯ ดงันัน้
คะแนนของขอ้สอบจะไดร้บัผลกระทบจากคุณลกัษณะผูใ้หค้ะแนน (Rater Characteristics) พอๆ กบั
ไดร้บัผลกระทบจากความยากของขอ้สอบและความสามารถของผูส้อบ 

 จากความหมาย ความสาํคญั และปญัหาดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะใชก้ารเขยีน
เรยีงความเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั โดยทีเ่น้นความสนใจไปทีค่วามคลาดเคลื่อนทีม่าทัง้จากภายใน
ผูต้รวจใหค้ะแนน และความคลาดเคลื่อนทีม่าจากภายนอกผูต้รวจใหค้ะแนน เพราะนอกจากจะเป็นการพฒันา 
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การวดัความสามารถในการวดัความสามารถในการเขยีนเรยีงความของนกัเรยีนแลว้ ยงัเป็นการพฒันา
ความสามารถในการคดิผูต้รวจใหค้ะแนนในอนาคตอกีดว้ย 

 1.2 การเขียนจดหมาย 
  การเขยีนจดหมายเป็นวธิสีือ่สารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการพดู ถงึแมใ้นปจัจุบนัเทคโนโลยี
สือ่สารมใีหเ้ลอืกสือ่สารไดห้ลายชอ่งทาง แต่จดหมายกย็งัมคีวามจาํเป็นอยูม่าก (บุญลกัษณ์ เอีย่มสาํอางค ์ 
เกือ้กมล พฤกษประมลู; และ โสภติ พทิกัษ์.  2551) โดยเฉพาะการตดิต่อกจิธุระระหวา่งหน่วยงานต่างๆ 
ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการเขยีนจดหมายสามารถ ทาํใหผู้ร้บัจดหมายไดร้บัขอ้ความทีม่คีวามสมบูรณ์ชดัเจน
ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั อกีทัง้จดหมายยงัสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานของการตดิต่อระหวา่งกนัได ้ 
นอกจากน้ีจดหมายในบางรปูแบบยงัสามารถสรา้งความรูส้กึทีด่รีะหวา่งกนัไดอ้กีดว้ย 
  ประเภทของจดหมาย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (บุญลกัษณ์ เอีย่มสาํอางค;์ เกือ้กมล 
พฤกษประมลู; และ โสภติ พทิกัษ์.  2551) ดงัน้ี  
   1. จดหมายสว่นตวั เป็นจดหมายทีเ่ขยีนตดิต่อระหวา่งบุคคลทีคุ่น้เคยกนั อาจเป็น
ญาตสินิท คร ูอาจารย ์เพื่อไต่ถามทุกขส์ขุสว่นตวั เล่าเรือ่งราวทีพ่บเหน็มา แสดงความเสยีใจ แสดงความยนิด ี
หรอืขอบคุณ หรอืแจง้กจิธุระบางอยา่งทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัระหวา่งผูส้ง่กบัผูร้บั 
    คาํขึน้ตน้ คาํลงทา้ย และสรรพนามทีใ่ชใ้นการเขยีนจดหมายสว่นตวัทีนิ่ยมกนั มดีงัน้ี 
     ผูร้บัจดหมาย บดิา  มารดา ญาตผิูใ้หญ่ ผูท้ีส่นิทกนั เสมอกนั หรอืตํ่ากวา่  
         บุคคลทัว่ไป 
     คาํขึน้ตน้  กราบเทา้ ... ทีร่กัและเคารพยิง่ ... ทีร่กั ... ทีค่ดิถงึ 
          เรยีน ... ทีน่บัถอื 
     คาํลงทา้ย  ดว้ยความเคารพอยา่งสงู รกัและคดิถงึ ดว้ยความรกัเสมอ 
                                                 ขอแสดงความนบัถอื ดว้ยความนบัถอื 
     สรรพาม  บุรษุที ่1 ลกู  ผม  ดฉินั 
                                       บุรษุที ่2 คุณพอ่  คุณแม ่ คุณตา  คุณยา่ 
                                                     บุรษุที ่1 ผม  ฉนั  พี ่ ป้า  คร ู
                                                     บุรษุที ่2 คุณ  เธอ  หลาน 
                                                     บุรษุที ่1 ผม  ดฉินั  ขา้พเจา้ 
                                                     บุรษุที ่2 ทา่น 
   2. จดหมายธุรกจิ เป็นจดหมายทีเ่ขยีนตดิต่อกนัระหวา่งบรษิทั หา้งรา้น และองคก์ร
ต่างๆ เพื่อตดิต่อกนัในเรือ่งเกีย่วกบัธุรกจิ พาณชิยกรรม และการเงนิ ใชเ้ขยีนตดิต่อกบับุคคลหรอืองคก์ร
ต่างๆ เชน่ หา้งรา้น บรษิทั สมาคม เพือ่ตดิต่อกจิธุระต่างๆ เชน่ เขยีนจดหมายขอลาหยุดเรยีน เมื่อ
เจบ็ปว่ยหรอืมกีจิธุระจาํเป็น หรอืเชญิวทิยากรมาบรรยายขอเขา้ชมกจิการของสถานประกอบการต่างๆ 
เป็นตน้ การเขยีนจดหมายกจิธุระมแีบบของการเขยีนตามแบบของหนงัสอืราชการ 
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   3. จดหมายกจิธุระ เป็นจดหมายทีบุ่คคลเขยีนตดิต่อกบับุคคลอื่น หรอืระหวา่งบุคคล
กบับรษิทั หา้งรา้น องคก์ร เพือ่แจง้ธุระต่างๆ เชน่ นดัหมาย ขอสมคัรงาน ขอทราบผลการสอบบรรจุ
พนกังาน ขอความชว่ยเหลอื และขอคาํแนะนําเพือ่ประโยชน์ในดา้นการงานต่างๆ แบ่งตามลกัษณะ
ดา้นการตดิต่อทางธุรกจิเป็น 2 ประเภท คอื 
    3.1 จดหมายเกีย่วกบัธุรกจิโดยตรง ไดแ้ก่ จดหมายขายสนิคา้และบรกิาร จดหมาย
สอบถามและตอบแบบสอบถาม จดหมายขอเปิดเครดติและจดหมายตอบรบัการขอเปิดเครดติ 
    3.2 จดหมายทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายโดยตรง ไดแ้ก่ จดหมายสมคัรงาน จดหมาย
ขอบคุณ จดหมายแสดงความยนิด ี
   4. จดหมายราชการ หรอืทีเ่รยีกวา่หนงัสอืราชการ เป็นจดหมายทีเ่ขยีนตดิต่อกนั
ระหว่างสว่นราชการต่างๆ หรอืบุคคลเขยีนไปถงึสว่นราชการ หรอืส่วนราชการมไีปถงึสว่นราชการ
ดว้ยกนัเอง ตลอดจนสว่นราชการนัน้เขยีนจดหมายไปถงึตวับุคคล การเขยีนจดหมายราชการตอ้งคาํนึงถงึ
แบบของหนงัสอืราชการตามระเบยีบงานสารบรรณดว้ย ขอ้ความในหนงัสอืดงักล่าวถอืวา่เป็นหลกัฐาน
ทางราชการ มสีภาพผกูมดัถาวร ดงันัน้จงึควรเขยีนใหก้ระจ่างและชดัเจน หนงัสอืราชการม ี2 ประเภท  
คอื 
    4.1 หนงัสอืภายนอก ไดแ้ก่ จดหมาย หรอืหนงัสอืทีท่าํขึน้ตามแบบวธิโีดยใชก้ระดาษ
ตราครฑุอยูก่ลางกระดาษสว่นบน ใชเ้ป็นหนงัสอืตดิต่อระหวา่งราชการ หรอืสว่นราชการต่อหน่วยงาน
อื่นๆ และบุคคลภายนอก 
    4.2 หนงัสอืภายใน ไดแ้ก่ จดหมาย หรอืหนงัสอืตดิต่อราชการทีเ่ป็นแบบพธิน้ีอยกวา่
หนงัสอืภายนอก เป็นหนงัสอืทีม่กีารตดิต่อระหวา่งสว่นราชการในหน่วยงานเดยีวกนั ตามปกตใิชก้ระดาษ
บนัทกึขอ้ความหรอืใชก้ระดาษตราครฑุ 
     4.2.1 หนงัสอืราชการทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ การเลอืกใชล้กัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงนัน้ ผูอ้อกหนงัสอืจะเป็นผูพ้จิารณา ไดแ้ก่ 
     4.2.2 ขอ้ความลบั การกาํหนดขัน้ความลบั หมายถงึ กาํหนดความสาํคญั
ของเอกสารหรอืขา่วสารวา่ เรือ่งใดมคีวามสาํคญัมากน้อยเพยีงใด และควรมคีวามลบัขัน้ไหน เพือ่ให้
ผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งไดร้ะมดัระวงัใหเ้หมาะสมกบัคาํหรอืความสาํคญั ขัน้ความลบัแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ คอื  
ลบัทีส่ดุ ลบัมาก ลบั และปกปิด (การดาํเนินการเกีย่วกบัเอกสารลบัไมว่า่ระดบัชัน้ใดกม็คีวามสาํคญั
เช่นเดยีวกนั จะแตกต่างเพยีงแค่ระดบัผลของความเสยีหายทีเ่กดิจากการรัว่ไหลของระดบัชัน้ทีม่ ี
ความแตกต่างกนัเทา่นัน้เอง) 
     4.2.3 ขัน้ความเรว็ เป็นหนงัสอืทีต่อ้งจดัสง่และดาํเนินการดว้ยความเรว็เป็นพเิศษ  
แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื   
      4.2.3.1 ด่วนท่ีสดุ ใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตัใินทนัททีีไ่ดร้บัหนงัสอืนัน้ 
      4.2.3.2 ด่วนมาก ใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตัโิดยเรว็ 
      4.2.3.3 ด่วน ใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตัเิรว็กวา่ปกต ิ เทา่ทีจ่ะทาํได ้
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 การเขยีนเรยีงความแตกต่างกบัการเขยีนจดหมายในสว่นทีเ่ป็นองคป์ระกอบของรปูแบบของ
การเขยีน โดยทีร่ปูแบบการเขยีนเรยีงความประกอบไปดว้ย คาํนํา เน้ือเรื่อง สรปุ แต่รปูแบบการเขยีน
จดหมายจะประกอบไปดว้ย ทีอ่ยู ่วนัที ่การขึน้ตน้ และการลงทา้ย แต่เน้ือเรือ่งในจดหมายนัน้มสีว่นที่
คลา้ยกบัการเขยีนเรยีงความ คอื เมือ่จบการเขยีนสว่นทีเ่ป็นการขึน้ตน้แลว้ เน้ือเรือ่งทีเ่ขยีนจะประกอบ
ไปดว้ย คาํนํา เน้ือเรื่อง และสรปุ แลว้จงึจบการเขยีนจดหมายดว้ยการเขยีนคาํลงทา้ย เหตุผลทีผู่ว้จิยั
เลอืกการเขยีนทัง้สองแบบน้ี เพือ่เป็นเครือ่งมอืการวจิยัเน่ืองจากเป็นการวดัความสามารถในการเขยีน
ทีใ่ชเ้สมอกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยเครื่องมอืการวดัความสามารถในการเขยีนเรยีงความ
ผูว้จิยัไดใ้ชข้อ้สอบทีเ่ป็นมาตรฐานคอื การเขยีนเรยีงความในสว่นของการเขยีนตามจนิตนาการ จาก
ขอ้สอบการอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในโครงการประเมนิคณุภาพ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 สว่นขอ้สอบการเขยีนจดหมายนัน้
ผูว้จิยัไดส้รา้งและพฒันาขึน้ใหม ่
 1.3 การวดัความสามารถในการเขียน 
  เครือ่งมอืการวจิยัน้ีแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื สว่นทีเ่ป็นการสรา้งเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขยีนเรยีงความของนกัเรยีน โดยใชข้อ้สอบมาตรฐานจากสาํนกั
ทดสอบทางการศกึษา และการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขยีนจดหมาย พรอ้มการสรา้ง
เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขยีนจดหมายของนกัเรยีน ดงันัน้ผูว้จิยั
จงึแบ่งการนําเสนอการวดัความสามารถในการเขยีนออกเป็น 2 สว่นคอื สว่นทีเ่ป็นแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการเขยีน และสว่นทีเ่ป็นวธิกีารตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการเขยีน ดงัน้ี 
  1.3.1 การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนของนักเรียน 
   ในการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขยีนน้ีมอียู ่2 สว่น คอื การใชข้อ้สอบ
มาตรฐานจากสาํนกัทดสอบทางการศกึษา ในสว่นของการเขยีน ทีไ่ดค้ดัสาํเนามาจากขอ้สอบการอา่น
ออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในโครงการประเมนิคุณภาพการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวจิยัแลว้สรา้งเกณฑ์
การตรวจใหค้ะแนนใหม ่และสว่นที ่2 คอื แบบทดสอบการเขยีนจดหมายทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยมรีายละเอยีด
ดงัน้ี 
   1. รายละเอียดของข้อสอบการอ่านออกเสียง การเขียน และการคิดคาํนวณ  
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในโครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนัคุณภาพผูเ้รยีน  
ปีการศกึษา 2553 มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
    ขอ้สอบการอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
ในโครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 นัน้
ไดส้รา้งขึน้สบืเน่ืองจากสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดก้าํหนดนโยบายเพื่อยกระดบั
คุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีน โดยกาํหนดใหม้กีารประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน รปูแบบ
ของการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อการประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ทัง้น้ีมุง่นําเสนอผล เพื่อ
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การพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนของสถานศกึษาใหท้ดัเทยีมกนัและใหเ้กดิผลตามกลยทุธ์
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบั โดยสาํนกัทดสอบทางการศกึษาไดด้าํเนินการประเมนิ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 กบันกัเรยีนในทุกโรงเรยีนทุกคน การดาํเนินการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาในครัง้น้ี นอกจากจะมกีารทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบชนิด
เลอืกตอบแลว้ ยงัดาํเนินการตรวจสอบความสามารถของนกัเรยีนในเรือ่งของ การอา่นออก เขยีนได ้
คดิคาํนวณ และคดิอยา่งเป็นระบบได ้จงึกาํหนดใหม้กีารประเมนิ (Performance Test) ในกลุ่มสาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทยและคณติศาสตร ์เพือ่ตรวจสอบความสาํเรจ็ของการดาํเนินการพฒันาการศกึษา
ตามกลยทุธข์องสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีเ่น้นการประเมนิเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้
(Assessment for Learning) โดยมุง่เน้นใหห้น่วยงานทางการศกึษาต่างๆ นําผลการประเมนิไปใชใ้น
การพฒันาคุณภาพใหต้รงตามเป้าหมาย 
    วตัถุประสงคข์องการทดสอบ 1) เพือ่ตรวจสอบความสามารถของนกัเรยีนในเรือ่ง
ของการอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ 2) เพือ่จดัทาํขอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบัไปใชใ้นการปรบัปรงุ
และพฒันาคณุภาพการเรยีนรู ้และ 3) เพือ่นําขอ้มลูพืน้ฐานไปใชใ้นการสนบัสนุน และพฒันาการจดั 
การเรยีนรู ้
    กลุ่มเป้าหมายของการทดสอบ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทุกคน ทุกโรงเรยีน
ในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา 2553 
    ขอบเขตของการทดสอบ การทดสอบกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยและคณติศาสตร ์
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มขีอบเขต ของการวดัตามกรอบมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย
และคณติศาสตร ์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ดงัน้ี 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      สาระท่ี 1 การอ่าน 
       มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรูแ้ละความคดิเพื่อ
นําไปใชต้ดัสนิใจ แกป้ญัหาในการดาํเนินชวีติ และมนิีสยัรกัการอ่าน  
      สาระท่ี 2 การเขียน 
       มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขยีนเขยีนสือ่สาร เขยีนเรยีงความ 
ยอ่ความ และเขยีนเรือ่งราวในรปูแบบต่างๆ เขยีนรายงานขอ้มลูสารสนเทศและรายงานการศกึษาคน้ควา้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
      สาระท่ี 1 จาํนวนและการดาํเนินการ 
       มาตรฐาน ค 1.2 เขา้ใจถงึผลทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนินการของจาํนวน
และความสมัพนัธร์ะหวา่งการดาํเนินการต่างๆ และสามารถใชก้ารดาํเนินการในการแกป้ญัหา 
   ลกัษณะของแบบทดสอบการเขยีนตามจนิตนาการเป็นรายบุคคลมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
    1. ใหน้กัเรยีนเขยีนเรือ่งตามจนิตนาการโดยมเีน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัภาพ  
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    2. เขยีนเรื่องใหส้อดคลอ้งหรอืสมัพนัธก์บัภาพทีก่าํหนดใหล้งในกระดาษ คาํตอบ
โดยตอ้งปฏบิตัติามหลกัการเขยีน ดงัน้ี 
     2.1 ตัง้ชื่อเรื่องใหส้มัพนัธห์รอืสอดคลอ้งกบัภาพ 
                 2.2 เน้ือเรือ่งทีเ่ป็นสาระสาํคญัสมัพนัธห์รอืสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัตลอดทัง้
เรือ่งและสอดคลอ้งกบัชื่อเรือ่ง 
     2.3 การเขยีนไดถู้กตอ้งตามอกัขรวธิ ี 
     2.4 ความยาวของเน้ือเรื่องตามทีก่าํหนดไมน้่อยกวา่ 10 บรรทดั 
    3.  เวลาในการสอบ 40 นาท ีคะแนนเตม็ 20 คะแนน 
                 4.  เขยีนตอบลงในแบบทดสอบ    
   การตรวจให้คะแนน : การตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบความสามารถในการเขยีน 
    1. สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจดัหาสถานทีเ่พือ่ตัง้เป็นศนูยก์ารตรวจ
แบบทดสอบชนิด เขยีนตอบ โดยอาจใชห้อ้งประชุมของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรอืโรงเรยีนทีม่ี
ความพรอ้มและเหมาะสม 
    2. แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจกระดาษคาํตอบจากครผููม้ปีระสบการณ์สอนกลุ่ม 
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โดยตัง้กรรมการเป็นชุดๆ ละ 3 คน จาํนวนชุดของกรรมการขึน้อยูก่บัปรมิาณ
นกัเรยีน ทีเ่ขา้สอบในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานัน้ๆ  
    3. ในการจดัชุดคณะกรรมการตรวจ ใหม้กีารสลบักรรมการเพือ่มใิหต้รวจนกัเรยีน
ของตนเอง 
    4. จดัประชุมชีแ้จงแนวทางการดาํเนินการตรวจใหค้ะแนน เพือ่ใหค้ณะกรรมการ
เขา้ใจเกณฑ ์การตรวจและสามารถดาํเนินการตรวจใหค้ะแนนไดต้ามเกณฑท์ีก่าํหนด 
    5. คณะกรรมการดาํเนินการตรวจใหค้ะแนนตอ้งใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน
ประกอบการตรวจใหค้ะแนน 
    6. เมือ่กรรมการแต่ละคนตรวจใหค้ะแนนแลว้ ใหก้รอกคะแนนลงในชอ่งสาํหรบั
ผูต้รวจ กรอกคะแนน รวมคะแนนทุกดา้นไวใ้นชอ่งรวมในกระดาษคาํตอบ 
    7. นําคะแนนของคณะกรรมการทัง้ 3 คนรวมกนัแลว้นํามาหาคา่เฉลีย่ (เศษ
ตัง้แต่ 0.5 ปดัขึน้) 
    8. กรอกคะแนนทีไ่ดจ้ากการเฉลีย่ กรอกลงในแบบบนัทกึคะแนนการทดสอบ 
วดัความสามารถในการเขยีน  
    9. รวบรวมขอ้สอบและแบบบนัทกึผลสง่สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
    10. สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาดาํเนินการตรวจทาน และกรอกคะแนนลงใน
แบบบนัทกึคะแนนรวมของนกัเรยีนแต่ละคน สง่ผลใหส้ว่นกลางทางระบบ EPCC ตามแบบบนัทกึคะแนน
รวมการทดสอบความสามารถในการอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
ปีการศกึษา 2553 
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   ในงานวจิยัชิน้น้ีผูว้จิยัใชป้ระโยชน์จากสว่นหน่ึงของกระดาษคาํตอบในสว่นของการเขยีน  
ทีไ่ดค้ดัสาํเนามาจากขอ้สอบการอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
ในโครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 มาใช้
เป็นเครือ่งมอืในการวจิยั และสรา้งเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนขึน้มาใหมเ่พือ่นําไปใชใ้นการทดลองต่อไป 
   2. การสร้างข้อสอบการเขียนจดหมาย โดยทีใ่นการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการเขยีนจะตอ้งวางจุดประสงคใ์หแ้น่ชดัก่อนวา่จะใหเ้ขยีนเรื่องนัน้ๆ อยา่งไร เขยีนไปในแนวทางใด  
เชน่ เขยีนขยายความจากแนวคดิทีต่ ัง้ไวต้ามโครงเรื่อง เขยีนจงูใจใหน่้าเชื่อถอื หรอืเขยีนแสดงความรู้
ความคดิอยา่งเป็นระบบ เป็นตน้ มกีารแบ่งชนิดของการเขยีนเรยีงความตามจุดมุง่หมาย (กระทรวง 
ศกึษาธกิาร.  2552ก) ไวด้งัน้ี 
    การเขยีนจดหมายเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงอาจใชโ้วหารหลายแบบประกอบกนั นกัเรยีน
ตอ้งพจิารณาดคูวามเหมาะสมใหต้รงกบัจุดประสงคท์ีค่รตูอ้งการ ปจัจุบนัจะเน้นเขยีนในเชงิสรา้งสรรค์
เพือ่เน้นคุณคา่ในงานเขยีนเป็นสาํคญัไมว่า่จะเป็นงานเขยีนชนิดใด ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตัง้ใจจะกาํหนดให้
นกัเรยีนเขยีนจดหมายในหวัขอ้ทีส่รา้งสรรค ์ และนกัเรยีนสามารถนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ เพือ่
การเขยีนจดหมายนัน้ ไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัได ้
    องคป์ระกอบและรปูแบบของจดหมาย จดหมายไมว่า่ประเภทใด จะตอ้งประกอบดว้ย
สิง่ต่างๆ ดงัน้ี 
     1. ทีอ่ยูข่องผูเ้ขยีน เริม่กึง่กลางหน้าระหวา่งเสน้คัน่หน้ากบัรมิของขอบกระดาษ 
     2. วนั เดอืน ปี ทีเ่ขยีนจดหมาย ใหเ้ยือ้งมาทางซา้ยของตําแหน่งทีเ่ขยีน
ทีอ่ยูเ่ลก็น้อย 
     3. คาํขึน้ตน้ หา่งจากขอบกระดาษดา้นซา้ย 1 น้ิว 
     4. เน้ือหา ขึน้อยูก่บัยอ่หน้าตามปกต ิอาจจะอยูห่า่งจากขอบกระดาษดา้นซา้ย 
2 น้ิว 
     5. คาํลงทา้ยอยูแ่นวเดยีวกบัทีอ่ยูข่องผูเ้ขยีน 
     6. ชื่อผูเ้ขยีน อยูใ่ตค้าํลงทา้ย ลํ้าเขา้ไปเลก็น้อย 
    ตวัอย่าง รปูแบบการเขียนจดหมายทัว่ไป 
      สถานทีเ่ขยีนจดหมาย 
      วนัที ่.... เดอืน ...... ปี ........ 
      ระยะ 1 น้ิว คาํขึน้ตน้ 
      ประมาณ 2 น้ิว                  
      เน้ือหา 
   .......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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      คาํลงทา้ย 
      ชื่อผูเ้ขยีน 
  
    หลกัการทัว่ไปในการเขียนจดหมาย 
     1. หลกัการทัว่ไปในการเขยีนจดหมาย การเขยีนจดหมายควรคาํนึงถงึสิง่
ต่อไปน้ี 
      1.1 การใชถ้อ้ยคาํ จดหมายทีต่อ้งใชถ้อ้ยคาํในการเขยีนใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
กบัประเภทของจดหมายและผูร้บัจดหมายดว้ย หลกัการใชถ้อ้ยคาํสาํหรบัการเขยีนจดหมาย  
       1.1.1 ใชค้าํขึน้ตน้และคาํลงทา้ยจดหมายสว่นตวัใหเ้หมาะสม และ
ถูกตอ้งตามแบบแผน 
        1.1.1.1 การใชค้าํขึน้ตน้และคาํลงทา้ยจดหมายสว่นตวั การเขยีน
จดหมาย สว่นตวัไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบัการใชค้าํขึน้ตน้และคาํลงทา้ยทีต่ายตวั เพยีงแต่เลอืกใช ้ ให้
เหมาะสมเทา่นัน้  
        1.1.1.2 คาํขึน้ตน้และคาํลงทา้ยหนงัสอืราชการ การใชค้าํขึน้ตน้
และคาํลงทา้ย หนงัสอืราชการ ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบงานสารบรรณของทางราชการ ในทีน้ี่จะนําเสนอ  
       1.1.2 ใชภ้าษาเขยีนใหถู้กกบัระดบัของจดหมาย โดยทัว่ไปแลว้ ถา้
เขยีนจดหมายสว่นตวัถงึบุคคลทีส่นิทสนมกนั กจ็ะใชค้าํระดบัทีไ่มเ่ป็นทางการ แต่ถา้เขยีนจดหมาย 
ธุรกจิต่างๆ กใ็ชค้าํระดบัทีเ่ป็นทางการ 
       1.1.3 เขยีนโดยใชถ้อ้ยคาํตรงไปตรงมา เพื่อใหผู้ร้บัจดหมายได้
ทราบเรือ่ง อยา่งรวดเรว็และเขา้ใจไดท้นัทตีรงตามทีผู่เ้ขยีนตอ้งการ หากจะตอ้งปฏบิตักิารตาม ความ
ในจดหมายนัน้กป็ฏบิตัไิดโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น 
       1.1.4 เขยีนเชงิสรา้งสรรค ์คอื เขยีนโดยเรยีบเรยีงถอ้ยคาํใหผู้อ้า่น
เกดิความรูส้กึแชม่ชื่น ชวนอา่น แสดงน้ําใจทีด่ต่ีอผูไ้ดร้บัจดหมาย 
      1.2 มารยาทในการเขยีนจดหมาย 
       1.2.1 เลอืกกระดาษ ซอง ทีส่ะอาดเรยีบรอ้ย หากเป็นไปไดค้วรใช้
กระดาษทีท่าํขึน้เพือ่การเขยีนจดหมายโดยตรง แต่ถา้หาไมไ่ดก้ค็วรใชก้ระดาษทีม่สีสีภุาพ กระดาษที่
ใชเ้ขยีนควรเป็นกระดาษเตม็แผน่ ไมฉ่ีกขาด ไมยู่ย่ ีย่บัเยนิ ไมส่กปรก ซองจดหมายทีด่ทีีส่ดุคอื ซองที่
การสือ่สารแหง่ประเทศไทยจดัทาํขึน้ เพราะมขีนาด และคุณภาพไดม้าตรฐาน ซองประเภทน้ีมจีาํหน่าย
ตามทีท่าํการไปรษณยีโ์ทรเลขทุกแหง่ ถา้หาซองจดหมายของการสื่อแหง่ประเทศไมไ่ด ้กอ็าจเลอืกซือ้
จากซองทีม่เีอกชนทาํขึน้จาํหน่าย ซึง่ถา้เป็นในกรณีหลงัน้ี ควรเลอืกซองทีม่สีสีภุาพ ไมค่วรมลีวดลาย 
ไมค่วรใชซ้องทีม่ตีราครฑุสง่จดหมายทีม่ใิชห่นงัสอืราชการ ไมค่วรใชซ้องทีม่ขีอบซองเป็นลายขาวแดง 
น้ําเงนิสลบักนั ซึง่เป็นซองสาํหรบัสง่จดหมายไปรษณียอ์ากาศไปยงัต่างประเทศ ในการสง่จดหมายใน
ประเทศ 
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       1.2. 2 เขยีนหนงัสอืใหช้ดัเจน อา่นงา่ย การเขยีนตวัอกัษรคอ่นขา้งโต
และเวน้ชอ่งไฟคอ่นขา้งหา่ง จะชว่ยใหจ้ดหมายนัน้อา่นงา่ยไมค่วรเขยีนดว้ยดนิสอดาํหรอืหมกึสแีดง 
เพราะถอืกนัวา่ไมส่ภุาพ แมห้มกึหรอืดนิสอสต่ีางๆ กไ็มค่วรเขยีนจดหมาย สทีีเ่หมาะสมคอืสน้ํีาเงนิ
และสดีาํ ไมค่วรเขยีนใหม้ตีวัผดิ ตวัตก ตอ้งแกต้อ้งเตมิ มรีอยขดูลบขดีฆา่ หรอืมเีสน้โยง ขอ้ความรงุรงั 
ทาํใหด้สูกปรกไมง่ามตา 
       1.2. 3 จะตอ้งศกึษาใหถู้กตอ้งถ่องแทก่้อนวา่ ผูท้ีเ่ราจะเขยีนจดหมาย
ไปถงึนัน้ เป็นใคร มตีําแหน่งหน้าทีอ่ะไร การเขยีนขอ้ความในจดหมายกด็ ีการจา่หน้าซองกด็ ีจะตอ้ง
ระบุตําแหน่งหน้าที ่ชัน้ยศของผูน้ัน้ใหถู้กตอ้งและตอ้งสะกดชื่อ นามสกุล ยศ ตําแหน่ง ของผูน้ัน้ ให้
ถูกตอ้งดว้ย 
       1.2.4 เมือ่เขยีนจดหมายเสรจ็แลว้ ตอ้งพบัใหเ้รยีบรอ้ยแลว้บรรจุซอง 
จา่หน้าซองใหถู้กตอ้งครบถว้น ปิดดวงตราไปรษณยีากรใหค้รบถว้นตามราคาและถูกตําแหน่ง ก่อนที่
จะนําไปสง่ 
       1.2. 5 เขยีนจา่หน้าซองจดหมาย 
        1.2. 5.1 เขยีนชื่อ นามสกุลของผูร้บัใหถู้กตอ้ง ชดัเจน อา่นงา่ย 
ถา้ผูร้บัเป็นแพทย ์เป็นอาจารย ์หรอืมยีศตํารวจ ทหาร หรอืมคีาํนําหน้านามแสดงเกยีรตยิศหรอืฐานนัดรศกัดิ ์
กใ็ชถ้อ้ยคาํพเิศษเหล่านัน้นําหน้าชื่อ คาํนําหน้าชื่อควรเขยีนเตม็ ไมค่วรใชค้าํยอ่ ถา้ทราบตําแหน่งกร็ะบุ
ตําแหน่งลงไปดว้ยในกรณทีีไ่มท่ราบรายละเอยีดดงักล่าว ควรใชค้าํวา่ คุณ นําหน้าชื่อผูร้บัในการจา่หน้าซอง
จดหมายนัน้ 
        1.2. 5.2 ระบุสถานทีข่องผูร้บัใหถู้กตอ้ง ชดัเจนและมรีายละเอยีด
พอทีบุ่รษุไปรษณยีจ์ะนําจดหมายไปสง่ไดไ้มผ่ดิพลาด ระบุเลขทีบ่า้น หา้งรา้นหรอืสาํนกังาน ซอย ตรอก 
ถนน หมูบ่า้น ตําบล อาํเภอ (ในกรณต่ีางจงัหวดั) หรอืแขวง เขต (ในกรณกีรุงเทพมหานคร) ทีส่าํคญั
คอืจะตอ้งระบุรหสัไปรษณยีถ์ูกตอ้งทุกครัง้ จดหมายจะถงึผูร้บัเรว็ขึน้ 
        หมายเหต ุการสือ่สารแหง่ประเทศไทยไดจ้ดัทาํเอกสารแสดง
รหสัไปรษณยีข์องอาํเภอและจงัหวดั ต่างๆ สาํหรบัแจกจา่ยใหป้ระชาชน ทา่นจะตดิต่อขอรบัไดจ้ากที่
ทาํการไปรษณยีโ์ทรเลขทุกแหง่ 
        1.2. 5.3 การจา่หน้าซอง การสือ่สารแหง่ประเทศไทย แนะนํา
ใหเ้ขยีนนามและทีอ่ยู ่พรอ้มดว้ยรหสัไปรษณยีข์องผูส้ง่ไวท้ีม่มุบนดา้นซา้ยมอืของซองและเขยีนชื่อ ผูร้บั
พรอ้มทีอ่ยูแ่ละรหสัไปรษณียไ์วต้รงกลาง ดงัตวัอยา่ง 
        หมายเหต ุ การสือ่สารแหง่ประเทศไทย มบีรกิารพเิศษต่างๆ 
ทีจ่ะชว่ยป้องกนัมใิห ้จดหมายสญูหาย หรอืชว่ยใหจ้ดหมายถงึมอืผูร้บัไดร้วดเรว็ ทนัเวลา เชน่ บรกิาร 
EMS เป็นตน้ ผูส้นใจจะใชบ้รกิารต่างๆ ดงักล่าว จะตอ้งไปตดิต่อทีท่ีท่าํการไปรษณยีโ์ทรเลขโดยตรง 
เพราะจะตอ้งกรอกแบบรายการบางอยา่ง การเขยีนขอ้ความในทาํนองทีว่า่ “ขอใหส้ง่ดว่น” ลงบนซอง
จดหมาย ไมท่าํใหจ้ดหมายถงึเรว็ขึน้แต่อยา่งใด 
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    ประเภทของจดหมาย จดหมายแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คอื จดหมายสว่นตวั  
จดหมายกจิธุระ จดหมายธุรกจิ และจดหมายราชการหรอืหนงัสอืราชการ 
     1. จดหมายสว่นตวั คอื จดหมายทีบุ่คคล ซึง่รูจ้กัคุน้เคยกนัตดิต่อกนัดว้ย 
วตัถุประสงคท์ีเ่ป็นการสว่นตวั เชน่ เพือ่สง่ขา่วคราว ถามทุกขส์ขุ เล่าเรือ่งราว ฯลฯ เป็นการตดิต่อ
อยา่งไมเ่ป็นทางการ เชน่ จดหมายเล่าเรือ่งราวทุกขส์ขุ จดหมายแสดงความรูส้กึยนิด ี เสยีใจขอบคุณ
หรอืขอโทษในกรณต่ีาง  ๆเป็นตน้ การเขยีนจดหมายสว่นตวัแมจ้ะยนิยอมใหใ้ชถ้อ้ยคาํทีแ่สดงความสนิทสนม 
เป็นกนัเองได ้ แต่กค็วรระมดัระวงัอยา่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจผดิ และควรแสดงความสาํรวมมากกวา่การพดูกนั
โดยปกต ิจดหมายสว่นตวัทีม่เีน้ือหาเป็นการขอบคุณ หรอืแสดงความยนิดอีาจเขยีนลงในบตัรทีอ่อกแบบไว้
อยา่งสวยงาม แทนการเขยีนในกระดาษกไ็ด ้การเขยีนจดหมายสว่นตวั นิยมใหเ้ขยีนดว้ยลายมอืทีอ่่านงา่ย 
แสดงความตัง้ใจเขยีน ไมนิ่ยมใชก้ารพมิพด์ดีจดหมายหรอืจ่าหน้าซองจดหมายสว่นตวั 
     2. จดหมายกจิธุระ คอื จดหมายตดิต่อระหวา่งบุคคลกบับุคคลหรอืบุคคล
กบัหน่วยงานดว้ยเรือ่งทีม่ใิชเ่รือ่งสว่นตวั แต่เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบังาน เชน่ การสมคัรงาน การตดิต่อสอบถาม
การขอความรว่มมอื ฯลฯ ภาษาทีใ่ชจ้งึตอ้งสภุาพและกลา่วถงึแต่ธุระเทา่นัน้ ไมม่ขีอ้ความทีแ่สดงความสมัพนัธ์
เป็นการสว่นตวัต่อกนั  
     3. จดหมายธุรกจิ คอื จดหมายตดิต่อในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัธุรกจิ เชน่ การเสนอ
ขายสนิคา้ การขอทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร การสัง่ซือ้สนิคา้ การตดิตาม 
ทวงหน้ี ฯลฯ จดหมายกจิธุระและจดหมายธุรกจิ มลีกัษณะการตดิต่อทีเ่ป็นทางการมากกวา่ จดหมาย
สว่นตวัจงึตอ้งใชค้าํทีส่ภุาพ งา่ย และมเีน้ือหาความกะทดัรดั เขา้ใจไดต้รงกนั 
     4. จดหมายราชการหรอืหนงัสอืราชการ  คอื เอกสารทีถ่อืเป็นหลกัฐานใน
ราชการ ไดแ้ก่ หนงัสอืทีม่ทีีไ่ปทีม่าระหวา่งสว่นราชการ หรอืหนงัสอืทีส่ว่นราชการมไีปถงึหน่วยงานอื่น 
ซึง่มใิชส่ว่นราชการ หรอืมไีปถงึบุคคลภายนอก หรอืหนงัสอืทีห่น่วยงานอื่น ซึง่มใิชส่ว่นราชการ หรอื
บุคคลภายนอกเขยีนมาถงึสว่นราชการ จดหมายราชการตอ้งใชถ้อ้ยคาํและรปูแบบการเขยีนใหถู้กตอ้ง
ตามระเบยีบทีท่างราชการกําหนดไว ้ระเบยีบดงักล่าวเรยีกวา่ ระเบยีบงานสารบรรณ  
 กล่าวโดยสรปุในงานวจิยัชิน้น้ีไดม้กีารใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการเขยีนมอียู ่2 สว่น  
คอื การใชข้อ้สอบมาตรฐานจากสาํนกัทดสอบทางการศกึษา และขอ้สอบการเขยีนจดหมายทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้เอง โดยขอ้สอบการเขยีนจดหมายทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง จะกาํหนดใหน้กัเรยีนเขยีนตอบจดหมายสว่นตวั
ในเชงิสรา้งสรรค ์ 
  1.3.2 การสร้างเกณฑก์ารตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน
ของนักเรียน 
   เพือ่ความสะดวกในการอธบิายการสรา้งเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน ผูว้จิยัไดแ้บ่งการอธบิายออกเป็น  3 สว่น คอื ความหมายของ
วธิกีารตรวจใหค้ะแนน ประเภทของวธิกีารตรวจใหค้ะแนน และการสรา้งเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน 
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   1.3.2.1 ความหมายของวิธีการตรวจให้คะแนน วธิกีารตรวจใหค้ะแนน หรอืเกณฑ์
การตรวจใหค้ะแนน (Rubrics) คอื ชุดของแนวทางในการตรวจใหค้ะแนนผลการปฏบิตัเิรือ่งใดเรือ่งหน่ึง 
สาํหรบัใชป้ระเมนิคุณภาพการปฏบิตังิานของผูเ้รยีน แนวทางในการตรวจใหค้ะแนนนัน้ อาจทาํในรปู
ของมาตรประเมนิคา่ หรอืแบบตรวจสอบรายการ ประกอบดว้ยประเดน็ต่างๆ (Criteria) ทีจ่ะใชพ้จิารณา
งานหน่ึงๆ และคาํอธบิายระดบัคุณภาพของแต่ละประเดน็ประเมนิ ซึง่อาจเรยีงลาํดบัตัง้แต่ดเีลศิไปจนถงึ
ตอ้งปรบัปรงุ หรอืใหเ้ป็นระดบัตวัเลขตัง้แต่มากทีส่ดุ (เชน่ 4) ไปจนถงึน้อยทีส่ดุ (เชน่ 0) ประเดน็
ประเมนิอาจกาํหนดเพิม่เตมิไดห้ลายขอ้ คาํอธบิายระดบัคุณภาพควรอธบิายใหช้ดัเจนทีส่ดุ กระชบัทีส่ดุ 
เป็นคาํอธบิายทีส่ามารถบอกไดว้า่ ทาํไมจงึตอ้งดเีลศิ ด ีตอ้งปรบัปรงุ (เสาวนีย ์เกรยีร.์  2540: 159;
และ บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2544: 90) วธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบ่งออกเป็น วธิกีารตรวจใหค้ะแนน  
เฉพาะ (Specific Rubric) เป็นแนวทางในการตรวจใหค้ะแนนเฉพาะของคาํถามแบบปลายเปิดในแต่ละขอ้ 
สาํหรบัวธิกีารตรวจใหค้ะแนนทัว่ไป (General Rubric) จะเป็นตวัแบบของวธิกีารตรวจใหค้ะแนน เพือ่
ใชพ้จิารณาเกณฑเ์ฉพาะ รายละเอยีดจะเปลีย่นแปลงสาํหรบัระดบัคะแนนทีแ่ตกต่างกนั ซึง่วธิกีารตรวจ
ใหค้ะแนนจะเน้นการแสดงความสามารถของนกัเรยีนในดา้นความเขา้ใจในความคดิรวบยอด ความรู้
เกีย่วกบักระบวนการหรอืขัน้ตอน ทกัษะในการแกป้ญัหา การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ในการประมวลผล
ขอ้มลู และการสือ่ความหมายกบัผูอ้ื่น (ชยัฤทธิ ์ศลิาเดช.  2544: 29) 
 กล่าวโดยสรปุ วธิกีารตรวจใหค้ะแนน  หรอืเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน (Rubrics) คอื ชุดของ
แนวทางในการตรวจใหค้ะแนนผลการปฏบิตัเิรือ่งใดเรือ่งหน่ึง สาํหรบัใชป้ระเมนิคุณภาพการปฏบิตังิาน
ของผูเ้รยีน ประกอบดว้ยประเดน็ต่างๆ (Criteria) ทีจ่ะใชพ้จิารณางานหน่ึงๆ และคาํอธบิายระดบัคุณภาพ
ของแต่ละประเดน็ประเมนิ ซึง่เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนจะเน้นการแสดงความสามารถของนกัเรยีนใน
ดา้นความเขา้ใจในความคดิรวบยอด ความรูเ้กีย่วกบักระบวนการหรอืขัน้ตอน ทกัษะในการแกป้ญัหา 
การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ในการประมวลผลขอ้มลู และการสือ่ความหมายกบัผูอ้ื่น   
   1.3.2.2 ประเภทของวิธีการตรวจให้คะแนน สาํหรบังานวจิยัชิน้น้ีผูว้จิยัแบ่งประเภท
ของวธิกีารตรวจใหค้ะแนนไว ้3 แบบ แต่ผูเ้ชีย่วชาญสว่นใหญ่ไดแ้บ่งวธิกีารตรวจใหค้ะแนนเป็น 2 แบบ 
(ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์.  2533: 39 – 42; ชยัฤทธิ ์ศลิาเดช.  2544: 29; บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 
2544: 90; และ กรมวชิาการ.  2544: 35 – 38) คอื   
    1.3.2.2.1 การตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ (Analytic Scoring Rubrics) 
เพือ่ใหก้ารมองคุณภาพของงานหรอืความสามารถของนกัเรยีนไดอ้ยา่งชดัเจน จงึไดม้กีารแยก
องคป์ระกอบของการตรวจใหค้ะแนน และอธบิายคุณภาพของงานในแต่ละองคป์ระกอบเป็นระดบั 
    1.3.2.2.2 การตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ (Holistic Scoring Rubrics) 
คอืการตรวจใหค้ะแนนงานชิน้ใดชิน้หน่ึง โดยดภูาพรวมของชิน้งานวา่มคีวามเขา้ใจในความคดิรวบยอด 
การสือ่ความหมาย กระบวนการทีใ่ช ้และผลงาน แลว้เขยีนอธบิายคุณภาพของงาน หรอืความสาํเรจ็
ของงานเป็นชิน้ๆ  
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    1.3.2.2.3 การตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสาน (Annotated Scoring Rubrics) เป็น
การตรวจใหค้ะแนนทีเ่พิม่ขึน้มาใหม ่(Nitko.  1996) จะรวมแบบรวมองคป์ระกอบและแยกองคป์ระกอบ
ไวด้ว้ยกนั เริม่ดว้ยการตรวจใหค้ะแนนในภาพรวมของการปฏบิตังิานดว้ยแบบรวมองคป์ระกอบ แลว้เลอืก
ใหค้ะแนนอกีเพยีงบางคุณลกัษณะของงานแบบแยกองคป์ระกอบ ซึง่การตรวจใหค้ะแนนเพยีงบางคุณลกัษณะ
น้ี จะไมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงคะแนนทีป่ระเมนิแบบรวมองคป์ระกอบ ประโยชน์กค็อืจะมคีวามรวดเรว็
ในการตรวจใหค้ะแนน และเป็นการใหผู้ต้รวจใหค้ะแนนไดเ้ลอืกเฉพาะบางคุณลกัษณะทีโ่ดดเด่นเพยีง
ไมก่ีอ่งคป์ระกอบเพือ่เป็นผลสะทอ้น (Feedback) ใหแ้ก่ผูเ้รยีน แต่ไมม่ปีระโยชน์ในการวนิิจฉยัผูเ้รยีน
วา่บกพรอ่งในคุณลกัษณะใด เพราะหลายๆ คุณลกัษณะไมไ่ดถู้กประเมนิ  
   1.3.2.3 การสร้างเกณฑก์ารตรวจให้คะแนน ไดม้ผีูเ้สนอวธิกีารสรา้งเกณฑก์ารตรวจ
ใหค้ะแนนไวห้ลายวธิ ีแต่ละวธิมีจีาํนวนขัน้ตอนแตกต่างกนั เชน่ บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์ (2545) ม ี
3 ขัน้ตอน โครงการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(ม.ป.ป.) และ เสาวนีย ์เกยีร ์(2540: 159) ม ี7 ขัน้ตอน และ
ชยัฤทธิ ์ศลิาเดช (2540: 68) ม ี 8 ขัน้ตอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลอืกขัน้ตอนการสรา้งทีล่ะเอยีดทีส่ดุจาก
โครงการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ซึง่ไดอ้ธบิายการสรา้งเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนมขีัน้ตอนในการดาํเนินการ 
7 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
    ขัน้ท่ี 1 วเิคราะหผ์ลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน วเิคราะหผ์ลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน
ในแต่ละจุดประสงค ์หรอืแต่ละหวัเรือ่ง (Theme) เมื่อนกัเรยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรมการเรยีนแลว้จะเกดิผล
การเรยีนรูอ้ะไรบา้ง ผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนไมจ่าํเป็นจะตอ้งมคีรบทุกประเภท ทุกครัง้ทีน่กัเรยีนได้
ปฏบิตักิจิกรรมการเรยีน บางครัง้ในการวางแผนการสอน ครคูาดหวงัในผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนเพยีง
กระบวนการอยา่งเดยีว บางครัง้ครคูาดหวงัทัง้กระบวนการและผลงาน 
    ขัน้ท่ี 2 กาํหนดประเดน็ทีจ่ะตอ้งประเมนิ การกาํหนดประเดน็ทีต่อ้งการประเมนิ
อาจใหน้กัเรยีน รว่มกนัเสนอความคดิ ในการกาํหนดประเดน็ประเมนิผลการเรยีนรูแ้ต่ละอยา่งของเขา
เอง แต่อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากในการวางแผนการสอน ครผููส้อนไดม้กีารคาดหวงัความสาํเรจ็จากการเรยีนรู้
ของนกัเรยีนเอาไวล้ว่งหน้าแลว้ จงึควรกาํหนดรายการประเมนิทีส่าํคญัๆ ของความสาํเรจ็จากการเรยีน
แต่ละดา้นเอาไวล้่วงหน้าดว้ย เพือ่จะไดแ้จง้ใหน้กัเรยีนทราบและเพื่อการ-ตรวจสอบผลงานของนกัเรยีนเอง 
    ขัน้ท่ี 3 คดัเลอืกประเดน็ประเมนิผลทีส่าํคญั การกาํหนดประเดน็ทีจ่ะตอ้งประเมนิ 
เราจะพบวา่ ในผลการเรยีนรูห้น่ึงอยา่ง จะมปีระเดน็ทีต่อ้งการประเมนิมาก โดยเฉพาะถา้เปิดโอกาสให้
นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการเสนอประเดน็การประเมนิดว้ยแลว้จะมมีมุมองในการประเมนิทีห่ลากหลาย หรอื
รวมประเดน็ทีส่าํคญัๆ 
    ขัน้ท่ี 4 เลอืกรปูแบบในการสรา้งเกณฑ ์การสรา้งเกณฑก์ารประเมนิผลการเรยีนรู้
ของนกัเรยีน เพือ่พจิารณาตดัสนิใหค้ะแนน (Scoring Rubrics) มรีปูแบบในการสรา้ง 3 รปูแบบ 
     รปูแบบที ่1 การตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ (Holistic Scoring 
Rubrics) การสรา้งเกณฑก์ารประเมนิแบบรวมองคป์ระกอบ หมายถงึการตรวจใหค้ะแนนผลการเรยีนรู้
โดยรวมทุกประเดน็ทีก่าํหนดเพือ่การประเมนิ แลว้เขยีนอธบิายคุณภาพของผลการเรยีนรูแ้ต่ละระดบั 
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ตาราง 1 เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ 
 

ระดบัคุณภาพ คาํอธบิาย 
  

ระดบั 3 หมายถงึ ตอบคาํถามจากเรือ่งทีอ่า่นถูกทุกขอ้ บอกเน้ือหาสาระถูกตอ้งไดใ้จความ
ต่อเน่ือง บอกขอ้คดิไดต้รงประเดน็สมบรูณ์ เสนอความคดิเหน็ดว้ยเหตุผลและ
ประโยชน์ 

ระดบั 2 หมายถงึ ตอบคาํถามจากเรือ่งทีอ่า่นผดิไมเ่กนิ 3 ขอ้ จาก 5 ขอ้ บอกเน้ือหา 
สาระไดถู้กตอ้งแต่วกวน บอกขอ้คดิไดต้รงประเดน็แต่ไมต่่อเน่ือง เสนอ 
ความคดิเหน็ดว้ยเหตุผล 

ระดบั 1 หมายถงึ ตอบคาํถามจากเรือ่งทีอ่า่นผดิมากกวา่ 3 ขอ้ ใน 5 ขอ้ บอกเน้ือหา 
สาระไดบ้า้ง บอกขอ้คดิไดบ้า้ง แต่วกวน เสนอความคดิเหน็แต่ไมแ่สดงเหตุผล 

  

 
     รปูแบบที ่2 การตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ (Analytic Scoring 
Rubrics) การตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ หมายถงึ การตรวจใหค้ะแนนโดยการแยกองคป์ระกอบ
ของสิง่ทีจ่ะประเมนิ เพือ่ใหม้องเหน็คุณภาพของงาน หรอืความสามารถของนกัเรยีนไดอ้ยา่งชดัเจน  
ผลการประเมนิจะบ่งบอกถงึจุดเดน่ จุดดอ้ยของแต่ละประเดน็ประเมนิไดช้ดัเจน การสรา้งเกณฑก์ารประเมนิ
ในรปูแบบน้ีจะตอ้งเขยีนคาํอธบิายคุณภาพของงานในแต่ละองคป์ระกอบ และแต่ละระดบัขององคป์ระกอบ
ใหช้ดัเจน 
 
ตาราง 2 เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ 
 

ระดบัคุณภาพ การตอบคาํถามจากเรือ่งทีอ่า่น 
  

ระดบั3 (ด)ี ตอบคาํถามถกูตอ้งทุกขอ้ 
ระดบั 2 (พอใช)้ ตอบคาํถามผดิไมเ่กนิ 3 ขอ้ จาก 5 ขอ้ 
ระดบั 1 (ควรปรบัปรงุ) ตอบคาํถามผดิมากกวา่ 3 ขอ้ จาก5 ขอ้ 
  

 
     รปูแบบที ่3 การตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสาน (Annotated Scoring Rubrics) 
จะรวมแบบรวมองคป์ระกอบและแบบแยกองคป์ระกอบไวด้ว้ยกนั เริม่ดว้ยการตรวจใหค้ะแนนในภาพรวม
ของการปฏบิตังิานดว้ยแบบรวมองคป์ระกอบ แลว้เลอืกใหค้ะแนนอกีเพยีงบางคณุลกัษณะของงานแบบ
แยกองคป์ระกอบ  
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    ขัน้ท่ี 5 กาํหนดคา่ระดบัคุณภาพในการประเมนิ คา่ระดบัคุณภาพ คอื ตวัเลขที่
บ่งบอกถงึคะแนนการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนซึง่ผูส้อนเป็นผูก้าํหนด หรอือาจจะใหน้กัเรยีน
มสีว่นรว่มในการกาํหนดคา่ระดบัคุณภาพกไ็ด ้ตวัเลขคา่ระดบัคุณภาพอาจจะมรีะดบั 0 – 1 – 2 – 3 
หรอื 0 – 3 – 4 – 5 – 6 หรอื 0 – 10 – 15 – 20 ในกรณทีีก่าํหนดคา่ระดบัตํ่าสดุทีเ่ลข 0 นัน้ หมายถงึ
นกัเรยีนไมม่ผีลการเรยีนรูห้รอืไมม่ผีลงานเขา้รบัการประเมนิ หรอืไมไ่ดด้าํเนินการตามรายการประเมนินัน้ 
และการกาํหนดคา่ระดบัจาก 0 – 10 แสดงวา่ ผูก้าํหนดคา่ระดบัคุณภาพ พจิารณาแลว้เหน็วา่ คุณภาพ
ของงานหรอืสิง่ทีจ่ะประเมนิควรมคีะแนนสงูสดุคอื 10 
    ขัน้ท่ี 6 บรรยายคุณภาพการประเมนิแต่ละระดบั เมือ่ไดเ้ลอืกรปูแบบในการกาํหนด
เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน และกาํหนดตวัเลขคา่ระดบัแลว้จะตอ้งเขยีนคาํอธบิายขอบขา่ยการพจิารณา
ตดัสนิใหค้ะแนนแต่ละระดบัคุณภาพใหช้ดัเจน ผลงานหรอืกระบวนการในลกัษณะไหน อยา่งไร จงึจะ
มคีุณภาพระดบั 4 ลกัษณะไหนอยา่งไรจงึมคีุณภาพระดบั 3 ระดบั 2 และระดบั 1 คาํบรรยายคุณภาพ
แต่ละระดบัจะเกดิประโยชน์สงูสดุ 
 
ตาราง 3 คาํอธบิายคุณภาพ “การพดูอภปิราย” 
 

ระดบัคุณภาพ คาํอธบิาย 
  

4 หมายถงึ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มกีารนําเสนอขอ้เทจ็จรงิและแสดงเหตุผลอยา่ง
เหมาะสม มกีารยกตวัอยา่งเพือ่สนบัสนุนประเดน็อภปิราย การออกเสยีงถูกตอ้ง
ชดัเจน มมีารยาทในการพดู และรกัษาเวลาได ้

ดมีาก 

3 หมายถงึ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มกีารนําเสนอขอ้เทจ็จรงิและแสดงเหตุผลอยา่ง
เหมาะสม แต่ขาดตวัอยา่งเพือ่สนบัสนุนประเดน็อภปิราย สว่นการออกเสยีงถูกตอ้ง
ชดัเจน มมีารยาทในการพดู และรกัษาเวลาไดด้ ี

ด ี

หมายถงึ ไมม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มกีารนําเสนอขอ้เทจ็จรงิและขอ้คดิเหน็ แต่
ขาดตวัอยา่งเพือ่สนบัสนุนประเดน็อภปิราย มกีารออกเสยีงถูกตอ้งชดัเจน แต่ไม่
รกัษาเวลาและมารยาทในการพดู 

2 
ใชไ้ด ้

1 หมายถงึ มกีารนําเสนอขอ้เทจ็จรงิและขอ้คดิเหน็ แต่ขาดตวัอยา่งเพือ่สนบัสนุน
ประเดน็อภปิราย การออกเสยีงไมถู่กตอ้งชดัเจน ขาดการรกัษาเวลาและมารยาทใน
การพดู 

ใชไ้มไ่ด ้

0 หมายถงึ ไมม่กีารอภปิราย 
  

 
    ขัน้ท่ี 7 กาํหนดคะแนนการตดัสนิระดบัคุณภาพ การกาํหนดคะแนนการตดัสนิ
ระดบัคุณภาพเป็นการกําหนดชว่งคะแนนจากการประเมนิผลการเรยีนรู ้
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ตาราง 4 การกาํหนดคะแนนการตดัสนิระดบัคุณภาพ 
 

คะแนน ระดบัคุณภาพ 
  

9 – 12                         ด ี
5 – 8                         พอใช ้
1 – 4                         ควรปรบัปรงุ 

  

 
 จากความหมาย การแบ่งประเภท และวธิกีารสรา้งเกณฑ ์ทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้จะพบวา่ประเภท
ของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนสง่ผลใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนต่อคะแนนการเขยีนเรยีงความ ดงันัน้ผูว้จิยั
จงึนําวธิกีารตรวจใหค้ะแนน ทัง้ 3 รปูแบบ คอื การตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ (Analytic 
Scoring Rubrics) การตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ (Holistic Scoring Rubrics) และการตรวจ
ใหค้ะแนนแบบผสมผสาน (Annotated Scoring Rubrics) มาสรา้งเป็นวธิกีารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความ
และวธิกีารตรวจใหค้ะแนนจดหมาย   
 1.4 โมเดลการวดัความสามารถในการตรวจให้คะแนนการเขียน 
  ในสว่นน้ี ผูว้จิยัจะกล่าวถงึโมเดลทีเ่หมาะสมทีใ่ชใ้นการวดัความสามารถในการเขยีนของ
นกัเรยีน ตลอดจนการใชส้ถติต่ิางๆ ทีใ่ชว้ดัความคลาดเคลื่อนจากการตรวจใหค้ะแนนของผูต้รวจใหค้ะแนน  
ดงัน้ี 
  การวดัทางการศกึษาและจติวทิยาเป็นการวดัคุณลกัษณะภายในของมนุษย ์ซึง่ไมส่ามารถ
สงัเกตไดโ้ดยตรง แต่มคีวามสาํคญัและจาํเป็นตอ้งศกึษาเพราะการวดัคุณลกัษณะภายในจะทาํใหเ้ขา้ใจ
การเกดิพฤตกิรรมภายนอกของมนุษยท์ีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง อนัจะนําไปสูก่ารทาํนาย ควบคุม และ
พฒันาพฤตกิรรมมนุษย ์การวดัคุณลกัษณะภายในของมนุษยจ์าํเป็นตอ้งอาศยัทฤษฎกีารทดสอบ เพื่อ
ทาํความเขา้ใจคุณลกัษณะของสิง่ทีมุ่ง่วดัโครงสรา้งของการวดัและการพฒันาเครือ่งมอืสาํหรบัทดสอบ  
ทฤษฎกีารทดสอบเป็นองคค์วามรูท้ีม่นียัทัว่ไปเกีย่วกบัการทดสอบ วธิกีารแกป้ญัหา  การทดสอบและ
พฒันาเครื่องมอืการสอบ ซึง่จะชว่ยใหน้กัวดัผลสามารถทาํการสรา้ง และพฒันาแบบสอบใหม้คีุณภาพ  
สามารถแปลความหมายผลการวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสามารถนําสารสนเทศไปใชส้าํหรบัการตดัสนิใจ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม   
  ทฤษฎกีารทดสอบแบบมาตรฐานเดมิ (Classical Test Theory) ถูกใชเ้ป็นแนวคดิพืน้ฐาน
สาํหรบัการพฒันาแบบทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยาเป็นสว่นใหญ่ตลอดชว่งศตวรรษที ่20 ทีผ่า่นมา
ในปจัจุบนักย็งัมกีารใชก้นัอยา่งต่อเน่ืองกวา้งขวาง แต่ดว้ยขอ้จาํกดัหลายประการของการวดัตามทฤษฎี
การทดสอบแบบมาตรฐานเดมิ ทาํใหม้นีกัทฤษฎทีางการทดสอบหลายทา่นไดก่้อกระแสของการวดัคุณลกัษณะ
ภายในของบุคคลแนวใหม ่เพือ่แกไ้ขจุดอ่อนเกีย่วกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของทฤษฎกีารทดสอบแบบดัง้เดมิ
(Classical Test Theory) (ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550: 5) จนมพีฒันาการของการทดสอบแนวใหม ่ซึง่ 
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สามารถจาํแนกออกเป็น 2 แนวทางทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ทฤษฎกีารสรปุอา้งองิ (Generalizability Theory) 
หรอืเขยีนยอ่วา่ G-Theory และทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ (Item Response Theory) หรอืเขยีนยอ่
วา่ IRT แต่ละแนวทางมแีนวคดิ ดงัน้ี 
  ทฤษฎกีารทดสอบแบบมาตรฐานเดมิ ถอืวา่ คะแนนความคลาดเคลื่อนของการวดัมลีกัษณะ
เป็นหน่ึงเดยีวทีแ่บ่งแยกไมไ่ด ้ (Unique error) จงึมขีอ้จาํกดัสาํหรบัการศกึษาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบวดั
หรอืแบบทดสอบทีจ่ะตอ้งทาํการวเิคราะหภ์ายใตแ้หล่งความคลาดเคลื่อนครัง้ละ 1 แหล่ง เชน่ การศกึษา
ความคลาดเคลื่อนจากชว่งเวลาของการทดสอบ สามารถวเิคราะหไ์ดจ้ากความเชื่อมัน่ของการสอบซํ้า 
(Test-Retest Reliability) การศกึษาความคลาดเคลื่อนจากความยาวของขอ้สอบ สามารถวเิคราะหไ์ด้
จากความเชื่อมัน่ของ สเปียรแ์มน-บราวน์ (Spearman-Brown Formula) เป็นตน้ 
  สาํหรบั ทฤษฎกีารสรุปอา้งองิ ถอืวา่ คะแนนความคลาดเคลื่อนของการวดัสามารถเกดิ
จากหลายแหล่ง (Multiple Sources of Error) ทีส่ามารถประมาณคา่แยกกนัภายใตก้ารวเิคราะหค์รัง้
เดยีวกนัได ้ทฤษฎน้ีีตอ้งการสรปุอา้งองิความน่าเชื่อถอืของคะแนนทีส่งัเกตได ้จากแบบสอบทีท่าํการวดั
ในเงือ่นไขหรอืสถานการณ์ต่างๆ ของการทดสอบไปยงัคะแนนจรงิ เงือ่นไขหรอืสถานการณ์ของการทดสอบ
ทีจ่ะใชม้ไีดห้ลากหลายขึน้อยูก่บัการออกแบบ (Design) เชน่ อาจกาํหนดเงือ่นไขเป็นความยาวของแบบสอบ  
รปูแบบของขอ้สอบ จาํนวนครัง้ของการสอบ จาํนวนผูต้รวจ เป็นตน้ G-Theory เสนอโมเดลวเิคราะห์
คา่สมัประสทิธิค์วามน่าเชื่อถอืของผลการวดั (G-Coefficient) ซึง่เปรยีบเสมอืนค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดั
หรอืแบบสอบโดยสามารถแปลความหมายได ้2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ความน่าเชื่อถอืของผลการวดัสาํหรบั
ใชต้ดัสนิเชงิเปรยีบเทยีบ (Relative Decision) และความน่าเชื่อถอืของผลการวดัสาํหรบัใชต้ดัสนิเชงิ
สมับรูณ์ (Absolute Decision) โดยมขีอ้ตกลงเบือ้งตน้วา่ คณุลกัษณะทีมุ่ง่วดัของบุคคลอยูใ่นสภาวะที่
คงที ่(Steady State) ความผนัแปรของผลการวดัเกดิจากแหล่งความคลาดเคลื่อนของการวดัอยา่งน้อย  
1 แหล่ง และวุฒภิาวะหรอืการเรยีนรูร้ะหวา่งการวดัไมม่ผีลต่อความผนัแปรของคะแนนทีไ่ดแ้ละความแปรปรวน
ของคะแนนทีส่งัเกตไดป้ระกอบดว้ยความแปรปรวนของคะแนนจรงิ ความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อน 
ทีเ่ป็นระบบ และความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนสุม่ (ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550: 6) 
  ทฤษฎกีารทดสอบแบบมาตรฐานเดมิ ตัง้อยูบ่นฐานของขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทีส่าํคญัคอื ค่า 
พารามเิตอรข์องขอ้สอบเป็นคา่เฉพาะของกลุ่มผูส้อบและเป็นอสิระจากความสามารถของผูส้อบความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการวดั (Standard Error of Measurement) เป็นคา่เฉพาะประชากร และเป็นคา่เดยีวคงที่
สาํหรบัทุกคนทีเ่ป็นสมาชกิของประชากรนัน้ รวมทัง้การเปรยีบเทยีบคะแนนหรอืคณุภาพของแบบสอบ  
สามารถกระทาํไดก้ต่็อเมื่อแบบสอบมคีุณสมบตัเิป็นแบบสอบคูข่นาน (Parallel Forms) 
  สาํหรบั ทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ ไดเ้สนอแนวคดิทีว่า่ ความน่าจะเป็นของการตอบ
ขอ้สอบไดถู้กตอ้งขึน้อยูก่บัความสามารถจรงิของผูส้อบ และคุณลกัษณะของขอ้สอบอนัประกอบดว้ย
พารามเิตอรค์วามยาก อาํนาจจาํแนกและโอกาสการเดาขอ้สอบไดถู้ก ระบบความสมัพนัธด์งักล่าว สามารถ
แสดงดว้ยโมเดลการตอบสนองขอ้สอบ ซึง่อาจเป็นโมเดล 1 พารามเิตอร ์โมเดล 2 พารามเิตอร ์หรอืโมเดล 3  
พารามเิตอร ์ ทฤษฎน้ีีถอืวา่คา่พารามเิตอรข์องขอ้สอบและความสามารถจรงิของผูส้อบมคีวามสมัพนัธก์นั  
การประมาณคา่พารามเิตอรข์องขอ้สอบ ไดแ้ก่ คา่ความยาก คา่อาํนาจจาํแนก และคา่ความน่าจะเป็น
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ในการเดาขอ้สอบไดถู้ก จงึตอ้งพจิารณารว่มกบัความสามารถจรงิของผูต้อบ ดงันัน้เมือ่ไดก้ลุ่มผูต้อบ
ขนาดใหญ่ทีเ่ป็นตวัแทนประชากรการประมาณคา่พารามเิตอรข์องขอ้สอบจะตอ้งกระทาํพรอ้มๆ ไปกบั
การประมาณคา่ความสามารถจรงิของผูส้อบ จงึจะทาํใหไ้ดค้า่พารามเิตอรท์ีม่นียัทัว่ไป มคีวามน่าเชื่อถอื
และไมแ่ปรผนัไปตามความสามารถของกลุ่มผูส้อบในดา้นความคลาดเคลื่อนของการวดั ทฤษฎกีารตอบสนอง
ขอ้สอบสามารถวเิคราะหถ์งึความคลาดเคลื่อนในการวดัของขอ้สอบแต่ละขอ้และแบบสอบทัง้ฉบบั จาํแนก
ตามระดบัความสามารถจรงิของผูต้อบ นัน่คอื ขอ้สอบแต่ละขอ้ รวมทัง้แบบสอบแต่ละฉบบั สามารถ
มคีุณภาพในดา้นการใหส้ารสนเทศ (ความเชื่อมัน่และความเทีย่งตรง) แตกต่างกนัไดส้าํหรบัผูส้อบทีม่ี
ระดบัความสามารถจรงิแตกต่างกนั สาํหรบัการเปรยีบเทยีบคะแนนระหวา่งแบบสอบ ทฤษฎน้ีีไมม่ขีอ้จาํกดั
วา่แบบสอบจะตอ้งเป็นแบบสอบคูข่นานกนั และมเีทคนิคทีส่ามารถเปรยีบเทยีบคะแนนของแบบสอบ
ต่างฉบบัทีม่คีวามยากต่างกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมขีอ้ตกลงวา่ แบบสอบมุง่วดัคุณลกัษณะเดยีว 
(Unidimensionality) มคีวามเป็นอสิระระหวา่งขอ้สอบ (Independence) โมเดลการตอบสนองขอ้สอบ
มรีปูแบบเป็นฟงักช์ัน่โลจสีตกิ (Logistic Function) และแบบสอบทีใ่ชต้อ้งไมเ่ป็นแบบสอบประเภทความเรว็ 
(Speed Test) (ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550: 7 – 8) 
 จากทีไ่ดก้ล่าวมาขัน้ตน้ และงานวจิยัทีผ่า่นมา จะพบวา่ โมเดลการวดัในทฤษฎกีารตอบสนอง
ขอ้สอบทีเ่หมาะสมในการใชใ้นการตรวจใหค้ะแนนเรยีงความคอื พาเชยีลเครดติโมเดล (Partial Credit 
Model) เน่ืองจากมาสเตอร ์(Masters.  1982; อา้งองิจาก ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550) ไดพ้ฒันาโมเดลน้ี
ใหส้ามารถใชก้บัแบบสอบทีม่หีลายตวัเลอืก และการตรวจใหค้ะแนนตวัเลอืกแต่ละตวัแตกต่างกนั โมเดลน้ี
ไดร้บัการพฒันาใหด้ขีึน้โดย ไรท ์และ มาสเตอร ์(ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550) นกัวดัผลการศกึษาทัง้สอง
ยงัไดป้ระมวลโมเดลโลจสิตกิหน่ึงพารามเิตอร ์หรอื Rasch model แบบต่างๆ ทีม่กีารพฒันาขึน้ รวม
เรยีกวา่ โมเดลการวดัขัน้พืน้ฐาน (Fundamental Measurement Model) ซึง่มคีุณสมบตัสิาํคญัคอื การแยก
พารามเิตอรผ์ูส้อบ และพารามเิตอรข์อ้คาํถามและมกีารใชส้ถติทิีเ่พยีงพอในการประมาณคา่พารามเิตอร์
ของโมเดล ซึง่รายละเอยีดในโมเดลน้ี มดีงัน้ี   
  มาสเตอร ์(ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550: 96; อา้งองิจาก Masters.  1982) ไดพ้ฒันา พาเชยีล 
เครดติโมเดล Partial Credit Model (PCM) โดยการขยายแนวคดิมาจาก โมเดลของราสช์ (Rarsh Model) 
ซึง่เป็นโมเดลทีใ่ชใ้นการประมาณคา่พารามเิตอรส์าํหรบัขอ้สอบทีใ่หค้ะแนนแบบสองคา่ (0 – 1) สาํหรบั
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้สอบหรอืขอ้คาํถามทีม่กีระบวนการตอบหลายลําดบัขัน้ ซึง่จาํเป็นตอ้งมกีารตรวจ
ใหค้ะแนนการตอบถูกตอ้งหรอืตอบถูกบางสว่นในแต่ละลําดบัขัน้ของกระบวนการตอบ เชน่ ขอ้สอบวดัผล 
สมัฤทธิท์างคณติศาสตร ์ซึง่มกีารตรวจใหค้ะแนนแบบคาํตอบถูกบางสว่น แบบวดัเจตคต ิ บุคลกิภาพ 
เชาวน์ปญัญา ทีม่กีารตรวจใหค้ะแนนคาํตอบเป็นลาํดบัขัน้   
  พาเชียลเครดิตโมเดล มลีกัษณะเป็นโมเดลทีพ่ฒันาขยายต่อจากโมเดลการตอบสนอง
ขอ้สอบทีม่ ี1 พารามเิตอร ์(1-Parameter Model) จงึมลีกัษณะพารามเิตอรม์าตรฐานคลา้ยโมเดลของ
ราสช์ และใชห้ลกัการคาํนวณความน่าจะเป็นของการตอบแต่ละระดบัขัน้การตอบโดยตรงแบบขัน้ตอนเดยีว 
(Direct IRT Method) ลกัษณะขอ้คาํถามแต่ละขอ้ (i) อธบิายดว้ยคา่พารามเิตอรร์ะดบัความยากระหวา่ง
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รายการคาํตอบทีอ่ยูถ่ดัไป (Item Step Difficulty, 
ij ) โดยทุกขอ้มคีา่พารามเิตอรค์วามชนัเทา่กนั (Equal 

Slope) สมมตุวิา่ขอ้คาํถาม i มคีะแนน x = 0,1,…,mi โดยมจีาํนวนรายการคาํตอบ Ki = mi +1 เชน่
รายการขอ้คาํถามทีม่ ี4 รายการคาํตอบ ไมเ่คย (0) น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) เป็นตน้ ในการตอบ
คาํถามขอ้น้ี ผูต้อบจะเลอืกรายการสงูสุดตอ้งคดิ 3 ขัน้ตอนโดยทาํการตดัสนิใจ ขัน้ที ่1 เลอืกระหวา่ง
ไมเ่คย (0) กบัน้อย (1) ขัน้ที ่2 เลอืกระหวา่งน้อย (1) กบัปานกลาง(2) และขัน้ที ่3 เลอืกระหวา่งปานกลาง 
(2) กบัมาก (3) คา่ 

ij  ไมไ่ดบ้อกถงึ θ ของผูต้อบทีม่โีอกาส 0.50 ในการเลอืกรายการคาํตอบทีอ่ยู่
เหนือถดัไปอยา่งโมเดล GRM แต่ 

ij แสดงถงึระดบัความยากสมัพทัธข์องแต่ละขัน้การตอบ ภายใน
คาํถามขอ้เดยีวกนั แต่ละขัน้ตอนอาจงา่ยกวา่หรอืยากกวา่บางขัน้ตอน 

ij  ยงัแสดงถงึตําแหน่ง θ ที่
โคง้การเลอืกรายการคาํตอบตดักนั จงึบ่งบอกถงึผูต้อบทีม่คีุณลกัษณะ θ จะมโีอกาสเลอืกรายการคาํตอบใด
มากกวา่กนั 
  สาํหรบั x = j รายการคาํตอบโคง้ฟงักช์นัการเลอืกรายการคาํตอบของโมเดล พาเชยีล
เครดติโมเดลเขยีนไดด้งัน้ี (ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550: 97) 
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    Pix (θ) แทน ความน่าจะเป็นผูต้อบซึง่มคีุณลกัษณะ θ จะตอบขอ้ i ดว้ยการเลอืก 
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ij   แทน   คา่พารามเิตอรร์ะดบัความยากของขัน้ตอนที ่j ในขอ้ i (Item step 
        Difficulty) เมือ่ j = 1, 2, …, mi คา่ทีส่งูแสดงถงึขัน้การตอบนัน้ 
        มคีวามยากสงูกวา่ขัน้อื่น 
 
   ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะ θ กบัระดบัขัน้ของรายการคาํตอบแต่ละขอ้คาํถาม
ตามโมเดล พาเชยีลเครดติโมเดลสามารถนํามาคาํนวณคะแนนทีค่าดหมาย (Expected score) หรอื
คะแนนจรงิ (True score) ของแต่ละขอ้คาํถามไดต้ามสตูร ดงัน้ี 
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    โคง้ของฟงักช์นั ดงักล่าวแสดงถงึการแจกแจงคะแนนรายขอ้ทีค่าดหวงัของผูต้อบ 
ทีม่คีุณลกัษณะ θ เมือ่รวมโคง้ของทุกขอ้เขา้ดว้ยกนัทัง้ฉบบั จะทาํใหไ้ดโ้คง้การแจกแจงคะแนนดบิรวม
ทีค่าดหวงัของผูต้อบทีม่คีุณลกัษณะ θ ขอ้ดขีองพาเชยีลเครดติโมเดล ซึง่คลา้ยกบัโมเดลของ ราสช์ คอื  
คะแนนดบิทีค่าดหวงัเป็นคา่สถติทิีเ่พยีงพอสาํหรบัการคาํนวณคา่ของคุณลกัษณะ θ ดงันัน้คะแนนดบิ 
ของขอ้คาํถามชุดเดยีวกนัทีเ่ป็นไปตามโมเดล พาเชยีลเครดติโมเดล จะสอดคลอ้งหรอืสมมลูกบัตําแหน่ง
คุณลกัษณะของผูต้อบบนสเกลของ θ แต่อยา่งไรกต็ามคงตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานวา่ขอ้คาํถามทุกขอ้จะตอ้ง
มคีวามสมัพนัธท์ีเ่ทา่เทยีมกนักบัคุณลกัษณะ θ ดงันัน้โมเดลน้ีจงึเหมาะสมสาํหรบัการวดัความสามารถ
ในการเขยีนเรยีงความ   
  เกณฑท่ี์ใช้ในการตดัสินพารามิเตอรต่์างๆ  ของข้อสอบ 
   ในขัน้แรกของการประมาณค่าพารามเิตอรค์อืตอ้งเปรยีบเทยีบความเหมาะสมกลมกลนื
ของขอ้มลูเชงิประจกัษ์กบัโมเดล Partial Credit Model เน่ืองจากเป็นดชันีทีบ่่งชีว้า่ ขอ้มลูเชงิประจกัษ์
ทีเ่กบ็ขอ้มลูมาไดน้ัน้ สอดคลอ้งกลมกลนืกบัโมเดลหรอืไม ่โดยพจิารณาคา่ Weighted mean square 
residual : INFIT และ Unweighted mean square residual : OUTFIT ทีก่าํหนดขอบเขตของการยอมรบัได้
ของโมเดลทีเ่หมาะสมกบัขอ้มลูอยูร่ะหวา่ง 0.5 ถงึ 1.5  (Wright, BD; & Linacre, JM.  1994: 370) 
   1. พารามเิตอรข์องนกัเรยีน (Student Ability : ) ระดบัความสามารถเฉลีย่ของ
นกัเรยีนอยูใ่นวธิยีอมรบัไดค้อื -3 ถงึ +3 (ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550: 55)  และคา่ความเชื่อมัน่แยกสว่น
ของผูส้อบ (Person Separation Reliability; Person Reliability) ซึง่คลา้ยคลงึกบัสมัประสทิธิแ์อลฟา 
(Englehard.  2002; Myford; & Wolfe.  2003) เป็นอตัราสว่นของความแปรปรวนของคะแนนจรงิกบั
ความแปรปรวนของคะแนนสงัเกตในการประมาณคา่ความสามารถของผูส้อบ ถา้คา่น้ีมคีา่สงูแสดงวา่  
มคีวามแตกต่างระหวา่งความสามารถของผูส้อบ แสดงถงึความสามารถในการจาํแนกความสามารถของ
ผูส้อบแต่ละคนออกจากกนั เป็นดชันีทีแ่สดงถงึความเชื่อถอืไดข้องคะแนนความสามารถของผูส้อบทีไ่ด้
จากขอ้สอบและผูต้รวจ 
   2. พารามเิตอรข์องขอ้สอบ (Step Difficulty : ) หรอืจุดโคง้การตอบทีต่ดักนั โดย
ทีค่า่ความยากในการเปลีย่นขัน้ ควรเรยีงลาํดบัจากน้อยไปมาก และการทดสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลของการตรวจใหค้ะแนนเรยีงความตามโปรแกรม FACETS จะใหพ้จิารณาคา่ Quality Control 
ในตาราง (Linacer.  2012: 194) ทีต่อ้งมคีา่เรยีงลาํดบัจากน้อยไปมากโดยไมข่า้มลาํดบัและไมต่ดิ " * " 
ใดๆ จากการคาํนวณของโปรแกรม ถา้พบวา่ คา่ความยากในการเปลีย่นขัน้ของวธิกีารตรวจใหค้ะแนน
เรยีงความเป็นไปตามเงือ่นไข แสดงวา่มคีวามเทีย่งตรงในการแบ่งขัน้ (Validity of the Categorization)  
และขอ้มลูเชงิประจกัษ์สอดคลอ้งกบัโมเดล Partial Credit Model 
   3. พารามเิตอรข์องผูต้รวจใหค้ะแนน (Rater Severity) ใหพ้จิารณาคา่ความเชื่อมัน่
แยกสว่นของผูต้รวจ (Rater Separation Reliability) ซึง่แสดงถงึความแปรปรวนของการใหค้ะแนน
ทีไ่มต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ระหวา่งผูต้รวจใหค้ะแนนในระดบัของความเขม้งวด/ใจด ี ซึง่ดชันีน้ีไมไ่ดบ้่งชีว้า่
มคีวามสอดคลอ้งกนัระหวา่งผูต้รวจใหค้ะแนน แต่บ่งชีว้า่ผูต้รวจใหค้ะแนนมคีวามเขม้งวดในระดบัเดยีวกนั
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หรอืไม ่ กลา่วอกีนยัหน่ึงความเชื่อมัน่แยกสว่นของผูต้รวจใหค้ะแนนบง่ชีถ้งึความเชื่อมัน่ของความแตกต่าง 
(Reliably Different) มากกวา่ระดบัความเชื่อมัน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั (Reliably Similar)  
  ทฤษฎีการสรปุอ้างอิง (Generalizability Theory : G-Theory) เป็นทฤษฎทีางสถติิ
ของการวเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของผลการวดัในสถานการณ์ของการวดัผลลกัษณะต่างๆ ทีเ่ป็นเป้าหมาย
ของการนําเครือ่งมอืไปใช ้ ความน่าเชือ่ถอืของผลการวดั หมายถงึ ความถูกตอ้งของการสรปุอา้งองิ 
(Generalization) จากคะแนนทีส่งัเกตไดไ้ปยงัคะแนนจรงิของบุคคล โดยคะแนนจรงิเป็นคะแนนทีพ่งึได้
ของผูส้อบแต่ละคน การสอบภายใตส้ถานการณ์หรอืเงือ่นไขของการวดัทีย่อมรบัไดท้ัง้หมด ตามแนวคดิ
ของ G-Theory คะแนนทีไ่ดจ้ากการวดัภายใตส้ถานการณ์หรอืเงือ่นไขเดยีวดว้ยแบบทดสอบชุดเดยีว
และทาํการสอบครัง้เดยีว คะแนนทีไ่ดจ้ะไมส่ามารถเชื่อถอืไดเ้ตม็ทีเ่พราะคะแนนทีไ่ดจ้ะไมเ่ป็นตวัแทน 
ทีด่ขีองคะแนนจรงิ ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการทดสอบในหลายๆ สถานการณ์ดว้ยแบบทดสอบ
หลายๆ  ชุด และทาํการทดสอบหลายๆ ครัง้ 
   ผูส้อบคนเดยีวกนัเมือ่ทาํการทดสอบหลายครัง้ในหลายสถานการณ์มกัจะไดค้ะแนน
ในแต่ละครัง้แตกต่างกนั  ความไมค่งเสน้คงวาของคะแนนเกดิจากความคลาดเคลื่อนของการวดั ซึง่ทฤษฎี
การทดสอบแบบมาตรฐานเดมิใหค้าํตอบดว้ยการแยกวเิคราะหส์าํหรบัการทดสอบแต่ละครัง้ โดยพจิารณา 
วา่ความคลาดเคลื่อนของการวดัมาจากแหล่งเดยีว (Single Source of Error) เชน่ ความคลาดเคลื่อน
มาจากการทิง้ชว่งระยะเวลาของการสอบซํ้ากจ็ะคาํนวณคา่ความเชือ่มัน่แบบ Test-Retest Method  
ถา้ความคลาดเคลื่อนมาจากชุดของแบบทดสอบคูข่นานกจ็ะคาํนวณค่าความเชื่อมัน่แบบ Equivalent 
Forms Method ถา้ความคลาดเคลื่อนมาจากความยาวของแบบทดสอบกจ็ะคาํนวณคา่ความเชือ่มัน่
ดว้ยสตูรของ Spearman-Brown Formula เป็นตน้ ในขณะที ่G-Theory ไดพ้จิารณาถงึแหล่งความคลาดเคลื่อน
พหุ (Multiple Sources of Error) ทีส่ามารถวเิคราะหค์วามคลาดเคลื่อนจากหลายแหล่งพรอ้มกนั  ผูบ้รหิาร
การทดสอบจงึสามารถตดัสนิใจไดว้า่ควรใชส้ถานการณ์หรอืเงือ่นไขการวดัแบบใด จงึจะไดค้ะแนนทีเ่ชื่อถอื
ถงึระดบัทีต่อ้งการ ผลการวเิคราะหด์ว้ย G-Theory จะใหค้า่สมัประสทิธิเ์ชงิสรปุทีแ่สดงถงึระดบัความ
น่าเชื่อถอืของคะแนนทีไ่ดจ้ากการวดั (Level of Dependability) เรยีกวา่ สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิ
ความน่าเชื่อถอืของผลการวดั (Generalizability Coefficient) ซึง่คลา้ยกบัสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ (Reliability 
Coefficient) ในทฤษฎกีารทดสอบแบบมาตรฐานเดมิ (ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550: 13 – 14) 
   การตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของผลการวดันัน้ทาํใหผู้บ้รหิารการสอบตดัสนิความน่าเชื่อถอื
ของผลการวดัได ้2 ลกัษณะ 
    1. ความน่าเชือ่ถอืของคะแนนในการนําผลไปใชใ้นเชงิสมัพทัธ ์ (Relative) เพือ่
แปลผลเปรยีบเทยีบระหวา่งบุคคล เชน่ นาย ก มคีวามสามารถสงูเพยีงใด เมือ่เทยีบกบักลุ่มผูส้อบ
ดว้ยกนั หรอื ก มคีวามสามารถสงูหรอืตํ่ากวา่บุคคลในกลุ่มเพยีงใด หรอื ก ไดค้ะแนนคดิเป็นคะแนน
มาตรฐานหรอืเปอรเ์ซน็ตไ์ทลเ์ทา่ไร เป็นตน้ (ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550: 15) 
     สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิสาํหรบัการตดัสนิใจเชงิสมับรูณ์ ( ) เมือ่
คะแนนความคลาดเคลื่อนเป็นความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนสมับรูณ์ สมัประสทิธน้ี์บ่งบอก
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ความเชื่อมัน่ของแบบสอบ ในสถานการณ์ของการตดัสนิทีข่ ึน้กบัคะแนนของผูส้อบตามลาํพงั ไม่มี
การเปรยีบเทยีบภายในกลุ่มหรอืระหว่างกลุ่ม เช่น ความเชื่อมัน่ของแบบสอบองิเกณฑ ์ซึง่ใชแ้สดง
ความน่าเชื่อถอืสาํหรบัตรวจสอบความสามารถของผูส้อบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่าํหนดไวล้่วงหน้า เป็นตน้  
(ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550: 18) 
     สาํหรบัการตดัสนิใจเชงิสมับรูณ์ (Absolute Decision) องคป์ระกอบความแปรปรวน
รว่มทัง้หมด ยกเวน้องคป์ระกอบความแปรปรวนของบุคคล ( ) ถอืเป็นความแปรปรวนของคะแนน
ความคลาดเคลื่อนแบบสมับูรณ์ ( ) (ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550: 25) 
    2. ความน่าเชื่อถอืของคะแนนในการนําผลไปใชใ้นเชงิสมับรูณ์ (Absolute) เพือ่ 
แปลผลเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐาน เชน่ นาย ก มคีวามสามารถอยูร่ะดบัใด สงูหรอืตํ่าเพยีงใด
ตามเกณฑม์าตรฐาน หรอื ก มคีวามสามารถผา่นระดบัมาตรฐานหรอืไม ่ โดยไมไ่ดส้นใจเปรยีบเทยีบ
กบัความสามารถของเพื่อนในกลุ่ม  เป็นตน้ (ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550: 15) 

     สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิสาํหรบัการตดัสนิใจเชงิสมัพทัธ ์ ( ) เมื่อคะแนน
ความคลาดเคลื่อนเป็นความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนสมัพทัธ ์สมัประสทิธิน้ี์บ่งบอกความเชื่อมัน่
ของแบบสอบ ในสถานการณ์ของการตดัสนิทีม่กีารเปรยีบเทยีบคะแนนระหวา่งผูส้อบ เชน่ ความเชื่อมัน่
ของแบบสอบองิกลุ่ม ซึง่ใชแ้สดงความน่าเชื่อถอืสาํหรบัเปรยีบเทยีบคะแนนระหวา่งผูส้อบดว้ยการเขา้โคง้
การแจกแจงคะแนนและการตดัเกรด หรอืการสอบแขง่ขนัหาผูส้อบทีไ่ดค้ะแนนสงูเมือ่เทยีบกบักลุม่ เพือ่
เขา้ศกึษาต่อในสถานศกึษาต่างๆ เป็นตน้ (ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550: 19) 
     การตดัสนิใจเชงิสมัพทัธ ์ (Relative Decision) องคป์ระกอบความแปรปรวน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปรยีบเทยีบตําแหน่งสมัพทัธก์บับุคคล ซึง่ไดแ้ก่ องคป์ระกอบความแปรปรวนทีแ่สดง
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเงือ่นไขของการวดักบับุคคล เชน่ pi, po, pio เมือ่ i คอื ความยาวของขอ้สอบ  
และ o คอื จาํนวนครัง้ของการสอบ เป็นตน้ ผลรวมขององคป์ระกอบความแปรปรวนดงักล่าว ถอืเป็น
ความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนแบบสมัพทัธ ์(ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550: 25) 
     เงือ่นไขการวดัทีผู่ว้จิยัตอ้งการวดัประกอบไปดว้ย วธิกีารตรวจใหค้ะแนนและ
ผูใ้หค้ะแนน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลอืกการประมาณคา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิสาํหรบัการออกแบบการวดั
ทีม่สีองฟาเซท (G-Coefficient for Two Facet Design) แบบ Two-Facet Crossed Design มาใชใ้น
การประมาณคา่ความเชื่อมัน่  
     การออกแบบเอกภพสาํหรบัสององคป์ระกอบ (Two-Facet Design) แบบ 
Two-Facet Crossed Design 
      1. Population : ผูส้อบหรอืบุคคล (P) 
      2. Universe : ความเป็นไปไดทุ้กอยา่งภายใตเ้งือ่นไขการรวมกนัของ 
ฟาเซท 
      3. Facet 1 : วธิกีารตรวจใหค้ะแนน (I) 
      4. Facet 2 : ผูใ้หค้ะแนน (R) 
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      5. Design : p X i X r design  
     G-Study คอื กลุ่มตวัอยา่ง 50 คน ถูกใหค้ะแนนโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนน 
3 วธิ ีโดยมจีาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 
 
       2

epir,
2
ir

2
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2
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2
r

2
p

2
X σσσσσσσ

pir


       
      เมือ่   แทน ความแปรปรวนของคะแนนทีส่งัเกตได ้2

pioX

          2
p แทน   ความแปรปรวนของคะแนนเอกภพของผูส้อบ ( p ) 

          2
i แทน   ความแปรปรวนของคะแนนเฉลีย่วธิกีารตรวจ 

            ใหค้ะแนน ( i ) 
 
          2

r แทน   ความแปรปรวนของคะแนนเฉลีย่ของผูต้รวจ 
            ใหค้ะแนน ( r ) 
         2

pi แทน   ความแปรปรวนของคะแนนปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง 
            ผูส้อบกบัวธิกีารตรวจใหค้ะแนน 
         2

pr แทน   ความแปรปรวนของคะแนนปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง 
            ผูส้อบกบัผูต้รวจใหค้ะแนน 
          2

ir แทน   ความแปรปรวนของคะแนนปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง 
            วธิกีารตรวจใหค้ะแนนกบัผูต้รวจใหค้ะแนน 
         2

,epir แทน   ความแปรปรวนของคะแนนคลาดเคลื่อนหรอื 
            สว่นทีเ่หลอื ( ) pire

 
 ในการวจิยัชิน้น้ีผูว้จิยัใชค้า่ความเชื่อมัน่ และดชันีความสอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนนเพื่อ
เป็นหลกัฐานแสดงคุณภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัตามทฤษฎมีาตรฐานเดมิ หาคา่สมัประสทิธิ ์
การสรปุอา้งองิเชงิสมัพทัธ ์และคา่สมัประสทิธิก์ารสรุปอา้งองิเชงิสมับรูณ์ เพือ่แสดงคุณภาพของเครือ่งมอื
ตามทฤษฎกีารสรปุอา้งองิ จากโปรแกรม EDUG 6.1-e ของสถาบนั IRDP (2010) ผูว้จิยัใชก้ารออกแบบ
เอกภพสาํหรบัสององคป์ระกอบ แบบ Two-Facet Crossed Design โดยกาํหนดให ้P คอื นกัเรยีน I 
คอื วธิกีารตรวจใหค้ะแนน และ R คอื ผูต้รวจใหค้ะแนน Design ทีใ่ชส้าํหรบังานวจิยัน้ี คอื p X i X r 
design และหาคา่พารามเิตอรต่์างๆ ตามทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ โดยในทีน้ี่จะวเิคราะหโ์ดยใช ้
Partial Credit Model ซึง่จะไดพ้ารามเิตอรข์องนกัเรยีน พารามเิตอรข์องเรยีงความ และพารามเิตอร์
ของผูต้รวจใหค้ะแนน จากโปรแกรม FACETS (Linacre.  2012) 
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ตอนท่ี 2 คณุลกัษณะของผูต้รวจให้คะแนน   
 การตรวจสอบผูใ้หค้ะแนนทีท่าํหน้าทีว่ดัประสทิธภิาพของการทาํงานใหแ้ก่คนทาํงาน ไดม้ี
การพจิารณาถงึการอบรมผูใ้หค้ะแนนทีไ่ดใ้ชป้ระโยชน์เป็นการสนบัสนุนวธิกีารลดจาํนวนของความไมล่งรอยกนั
จากการตรวจใหค้ะแนนต่างๆ เน่ืองมาจากธรรมชาตขิองการตรวจใหค้ะแนนเป็นการใหจ้ากความคดิ
ของบุคคลแต่ละบุคคล (Smith.  1986; & Woehr.  1994; citing Mulqueen; et al.  2000) การศกึษา
สว่นมากไดต้รวจสอบแนวโน้มการตรวจใหค้ะแนนของผูใ้หค้ะแนน (Rater Tendencies) เชน่ ความใจด ี 
ความคลอ้ยตามกนั และความแมน่ยาํของผูใ้หค้ะแนน (Rater Accuracy) (Woehr; & Huffcutt. 1994; 
citing Mulqueen; et al.  2000) นอกจากน้ียงัมผีูนํ้าเสนอรปูแบบการวดัความสามารถในการเขยีนเรยีงความ
ไวด้งัน้ี 
 
 

ความสามารถ
ในการเขยีน 

คุณลกัษณะ 
ของผูใ้หค้ะแนน 

เกณฑ ์

การตรวจใหค้ะแนน 

คุณลกัษณะของนกัเรยีน 

คะแนนทีไ่ด ้

จากผูใ้หค้ะแนน 

ภาวะสนันิษฐานของ
สเกลการตรวจให้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 รปูแบบการวดัในการสอบเรยีงความของ Community English Program (CEP) 

 
 
 รปูแบบน้ีใชค้รัง้แรกโดย แองเจลิฮารท์ (Engelhard.  1992; citing Eckes.  2005) ในความ
พยายามทีจ่ะระบุปจัจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการตรวจใหค้ะแนนแบบสงัเกตในการตรวจสอบความสามารถ
ดา้นการเขยีนโดยใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนเชงิวเิคราะห ์
 นอกจากโมเดลทีไ่ดนํ้าเสนอน้ีผูใ้หค้ะแนนยงัไดถู้กพบวา่ เป็นผลกระทบเชงิระบบของคะแนน
จากการสอบ (Lunz; et al.  1991; Engelhard.  1994; & Fitzpatrick; Ercikan; Yen; & Ferrara. 1998; 
citing Yen, M.; & Fitzpatrick.  2006: 122) และการประเมนิผลกระทบจากผูใ้หค้ะแนน (Rater Effect) 
สามารถนําไปใชป้ระโยชน์สาํหรบั 1) วดัผูใ้หค้ะแนนอยา่งละเอยีด 2) ระบุตวัผูใ้หค้ะแนนทีใ่หค้ะแนน
ไมด่ ีและ 3) แยกขอ้สอบทีย่ากออกจากผลกระทบจากผูใ้หค้ะแนน นอกจากน้ีจากบนัทกึของ แองเจลิ
ฮารท์ ปี 1994 ไดก้ล่าวไวว้า่ การพฒันาความเขา้ใจในพฤตกิรรมของผูใ้หค้ะแนนจะชว่ยใหพ้วกเรา
พฒันาวธิกีารทีม่ทีฤษฎเีป็นฐาน ไปสูก่ารประเมนิผลกระทบจากผูใ้หค้ะแนนและความสาํคญัของผลที่
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ตามมาได ้โปรแกรม FACETS สรา้งขึน้มาโดย Linacre ในปี1991 เป็นการสาธติวา่ จะสามารถขยาย
โมเดลของราสช์ ใหส้ามารถนําไปใชป้ระเมนิความเขม้งวดของผูใ้หค้ะแนนไดอ้ยา่งไร โดยใช ้Random 
Coefficient Multidimensional Logit Model มาใช ้  โดยทีค่ะแนนของขอ้สอบจากผูใ้หค้ะแนนไดถู้ก
จดัการใหเ้ป็นเสมอืน Multiple-Rater-Items และความไมเ่ป็นอสิระจากกนัระหวา่งการตรวจใหค้ะแนน
ไมไ่ดถู้กนํามาพจิารณา  
 การวเิคราะหผ์ูใ้หค้ะแนนโดยใชโ้มเดลของราสช์หลายองคป์ระกอบ (Many-Facet Rasch Model : 
MFRM) ถูกใชเ้ป็นทางเลอืกต่อทฤษฏกีารสรปุอา้งองิ (Generalizability Theory: G-Theory) การวเิคราะห ์
MFRM และ G-theory ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัองคป์ระกอบฟาเซทและปฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั อยา่งไรกต็าม 
G-Theory แบ่งสว่นความผนัแปรทีบ่่งชีล้กัษณะต่อแต่ละองคป์ระกอบฟาเซท โดยการวเิคราะหโ์ครงสรา้ง
ความแปรปรวน และมุง่เน้นกลุ่มทีเ่ป็นหน่วยของการวเิคราะห ์ เทคนิคการวเิคราะหแ์บบราสช์ หลาย
องคป์ระกอบมาจากทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบทีว่ดัโมเดลตวัแปรแฝง และมุง่เน้นองคป์ระกอบแต่ละ
บุคคลของแต่ละความแปรปรวน ประโยชน์ของรปูแบบน้ี เป็นประโยชน์เน่ืองจากใหข้อ้มลูทีเ่ป็นระดบั
บุคคลทีส่ามารถถูกใชส้าํหรบัจุดประสงคต่์างๆ ในผลของการตอบสนองกลบัโดยตรงต่อผูใ้หค้ะแนน
แต่ละบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพการตรวจใหค้ะแนนของบุคคลนัน้ เชน่เดยีวกบัขอ้มลูเฉพาะที่
เกีย่วขอ้งกบัความยาก ประสทิธภิาพของขอ้สอบ และสเกลในรปูแบบการตรวจใหค้ะแนน (Stahl; & 
Lunz.  1992; citing Mulqueen; et al.  2000)   
 งานวจิยัสว่นมากทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลกระทบของผูใ้หค้ะแนนมกีารตรวจสอบผลกระทบโดยใช้
วธิกีารแตกต่างกนั งานวจิยัต่างๆ ไดมุ้ง่เน้นในสว่นของความรูข้องผูใ้หค้ะแนน และความสมัพนัธร์ะหวา่ง
กระบวนการ และเน้นทีจุ่ดรวมเน้ือหาความรูข้องผูใ้หค้ะแนนและความมปีระสทิธภิาพของผูใ้หค้ะแนน  
เชน่งานวจิยัของ ชาญวทิย จรสัสทุธอิศิวร (2550) ทีไ่ดศ้กึษาการแสดงหลกัฐานความเทีย่งตรงตามโครงสรา้ง
ของคะแนนประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชท้ฤษฎมีาตรฐานเดมิและทฤษฎกีารตอบ
ขอ้คาํถามตามโมเดลของราสช์แบบหลายองคป์ระกอบ เป็นตน้ การศกึษาผลกระทบน้ี ไดมุ้ง่เน้นใน
คุณลกัษณะต่างๆ ของผูใ้หค้ะแนนชิน้งานการตรวจใหค้ะแนน และสภาพแวดลอ้มการตรวจใหค้ะแนน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมอียูข่องผลกระทบของผูใ้หค้ะแนนในการตรวจใหค้ะแนน ในบางการศกึษานัน้ ได้
แนะนําวา่ พฤตกิรรมในการนําเสนอในสว่นขอ้มลูทีถู่กแสดงต่อผูใ้หค้ะแนนและวธิกีารทีผู่ใ้หค้ะแนนได้
ดาํเนินการตรวจใหค้ะแนนนัน้ อาจจะแนะนําชนิดทีแ่น่นอนของ ผลกระทบของผูใ้หค้ะแนน เชน่ Proximity 
errors หรอื Halo effects (Wolfe.  2004: 37) 
 ในปี 1989 ลนิาเคอร ์(Linacre.  1994) ไดป้รบัขยายโมเดลของราสช์สาํหรบัการตอบขอ้สอบ
แบบลาํดบัขัน้ (Order Categories) ขอ้สอบทีม่กีารตรวจใหค้ะแนนแบบบางสว่น (Partial Credit Test 
Items) ซึง่จากเดมิโมเดลของราสช์จะมุง่เน้นไปทีส่ององคป์ระกอบ คอื ขอ้สอบและผูส้อบ แต่ในทางปฏบิตัิ
ของการตรวจใหค้ะแนนแบบหลายคา่นัน้มอีกีองคป์ระกอบหน่ึงทีม่ผีลต่อการใหค้ะแนน คอื ผูต้ดัสนิ  (Judge)  
หรอืผูต้รวจใหค้ะแนน (Rater) โดยลนิาเคอรไ์ดป้รบัขยายโมเดลไปสูส่ถานการณ์ทีม่ากกวา่สององคป์ระกอบ 
(Facets) โดยเพิม่องคป์ระกอบทีส่นใจเขา้ไปในโมเดลทาํใหส้ามารถประมาณคา่พารามเิตอรข์องผูต้รวจ
ใหค้ะแนน (Rater Parameter) ได ้โมเดลทีพ่ฒันาขึน้น้ีเรยีกวา่ โมเดลของราสช์แบบหลายองคป์ระกอบ 
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(Many-Facets Rasch Model : MFRM) ลนิาเคอร ์มแีนวคดิว่าคะแนนมาจาก 4 องคป์ระกอบ คอื  
ความสามารถของผูส้อบ (Ability) ความยากของขอ้สอบ (Difficulty) ความเขม้งวดของผูต้รวจใหค้ะแนน 
(Rater Severity) และโครงสรา้งของมาตรประมาณคา่ (Rating Scale) ฟงักช์นัความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ
ทัง้หมด จะแสดงดว้ยสมการคณติศาสตร ์สามารถใชต้รวจสอบคุณภาพของการตรวจใหค้ะแนน แบบ
บางสว่น (Partial Credit) โดยสามารถบ่งชีพ้ฤตกิรรมการตรวจใหค้ะแนนของผูต้รวจวา่ มคีวามเขม้งวด
หรอืใจดมีากเพยีงใด ผูว้จิยัสามารถใชโ้ครงสรา้งทางสถติใินการวเิคราะหเ์พือ่สรปุรปูแบบ (Pattern) ของ
ผูต้รวจใหค้ะแนน (Rater) และผูส้อบ (Rater) และคุณลกัษณะ (Trait) หรอืขอ้สอบ (Item) และตวัแปร
อื่นๆ ทีส่นใจ ทัง้น้ีการวเิคราะหร์าสช์แบบหลายองคป์ระกอบ สามารถแยกคาํนวณในแต่ละองคป์ระกอบ 
(Facet) อยา่งเป็นอสิระจากองคป์ระกอบอื่น (Myford; & Wolfe.  2003: 402) 
 โมเดลของราสช์แบบหลายองคป์ระกอบมลีกัษณะทีส่าํคญั คอื เป็นโมเดลแบบเสน้ตรงเชงิบวก 
(Additive Linear Model) ทีแ่ปลงคะแนนสงัเกตของผูต้อบแต่ละคน แต่ละรายการของกลุ่มตวัอยา่งให้
อยูใ่นรปูของคะแนน Logit (Logit Score – Log Odds Score) และใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูตามแนวทาง
ของการถดถอย (Regression) โดยมอีตัราสว่นของชัน้ความน่าจะเป็นทีต่่อเน่ืองกนั (Successive Category 
Probability) เป็นตวัแปรตามและองคป์ระกอบต่างๆ (Facets) เป็นตวัแปรอสิระ นอกจากน้ียงัสามารถ
ปรบัขยายโมเดลใหใ้ชก้บัขอ้มลูทีเ่ป็นมาตรประเมนิคา่ และการตรวจใหค้ะแนนความรูบ้างสว่น ซึง่เป็น
การใหค้ะแนนแบบหลายคา่ (Polytomous) ทีม่หีลายองคป์ระกอบ ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบต่างๆ  
จะถูกวเิคราะหพ์รอ้มกนัอยา่งเป็นอสิระ และเมือ่ปรบัใหอ้ยูบ่นมาตร Logit เดยีวกนั (Calibrate) ทาํให้
สามารถวดัความเขม้งวดของผูต้รวจใหค้ะแนนอยูบ่นมาตรเดยีวกนักบัความสามารถของผูส้อบ และความยาก
ของขอ้สอบได ้โมเดลของราสช์แบบหลายองคป์ระกอบเป็นโมเดลทีเ่ป็นเอกมติ ิ(Unidimension) ทีส่ามารถ
รวมคา่พารามเิตอรค์วามสามารถของนกัเรยีนเขา้กบัองคป์ระกอบอื่นๆ ได ้เชน่ รวมเอาองคป์ระกอบ
ความยากของขอ้คาํถาม และองคป์ระกอบของผูต้รวจใหค้ะแนน  เป็นตน้   
  โมเดลของราสช์แบบหลายองคป์ระกอบ มคีวามเหมาะสมหากผูว้จิยัมจุีดมุง่หมาย เพือ่
รวบรวมผลการใหค้ะแนนทีไ่ดจ้ากการวดัองคป์ระกอบต่างๆ แยกกนัเพือ่จะรวมเป็นคะแนนรวม (Total 
Score) โดยมขีอ้ตกลงเบือ้งตน้วา่ ชุดของประชากรทีไ่ดร้บัการวดัและชุดของขอ้คาํถามนัน้จะตอ้งสามารถ
จดัเป็นลาํดบัเฉพาะ  
  สถติทิดสอบความสอดคลอ้งของโมเดล (Fit Statistics) เป็นการแสดงถงึระดบัความสอดคลอ้ง
ของขอ้มลูเชงิประจกัษ์กบัคา่ความคาดหวงัจากโมเดลของราสช์แบบหลายองคป์ระกอบ การตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งน้ีมหีลายแนวทาง แนวทางหน่ึงทีนิ่ยมใชค้อื การใชค้า่มาตรฐานของสว่นทีเ่หลอื (Standardized 
Residual) เป็นดชันีบ่งชีค้ณุภาพของการใหค้ะแนน นอกจากน้ีการตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มลู
กบัโมเดลยงัมปีระโยชน์เกีย่วกบัความเทีย่งตรงและความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบดว้ย (Myford; & Wolfe. 
2003: 407) ค่ามาตรฐานของสว่นทีเ่หลอื จะใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัการตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
คะแนนสงัเกตกบัรปูแบบการใหค้ะแนนทีค่าดหวงัของโมเดล (Expecting Rating Patterns) คา่น้ีสามารถ
สรปุความแตกต่างขององคป์ระกอบ (Facets) และความแตกต่างของสมาชกิในองคป์ระกอบ (Elements) 
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คา่มาตรฐานของสว่นทีเ่หลอื จงึเป็นดชันีแสดงถงึความสอดคลอ้งของขอ้มลูเชงิประจกัษ์กบัโมเดลเชงิ
ทฤษฎ ี(Englehard.  1994: 97) เมือ่นําคา่มาตรฐานของสว่นทีเ่หลอืยกกาํลงัสองแลว้หาคา่เฉลีย่ทัง้ผูส้อบ
และขอ้สอบเพือ่สรปุเป็นคา่สถติขิองผูต้รวจแต่ละคน แสดงถงึ คา่ความไมส่อดคลอ้ง (Misfit) ทัง้หมดใน 
การตรวจของผูต้รวจใหค้ะแนน (Linacre.  1994) ซึง่คา่เฉลีย่น้ีจะใหค้า่ดชันีใน 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
   1. สถติ ิOutfit เป็นดชันีของคา่เฉลีย่ยกกาํลงัสองของสว่นทีเ่หลอืแบบไมถ่่วงน้ําหนกั 
(Unweighted Mean Square Residual) ทีแ่สดงถงึความแตกต่างระหวา่งคะแนนสงัเกตกบัคา่ความคาดหวงั  
สถติ ิ Outfit, uj สาํหรบัองคป์ระกอบผูต้รวจแสดงถงึคา่เฉลีย่ยกกาํลงัสองของคา่มาตรฐานสว่นที่
เหลอืจากผูส้อบและขอ้สอบทัง้หมดของผูต้รวจ สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการ (Myford; & Wolf.  2003: 
402) 
 

     
 
     เมือ่   N    แทน จาํนวนผูส้อบ 
             I     แทน จาํนวนขอ้สอบ 
 
    เน่ืองจากสถติ ิOutfit เป็นสถติทิีค่อ่นขา้งไว (Sensitivity) ดงันัน้จงึมคีา่สถติอิกี
คา่หน่ึงทีม่คีวามละเอยีดขึน้โดยมตีวัถ่วงน้ําหนกั 
   2. สถติ ิInfit เป็นดชันีของคา่เฉลีย่ยกกาํลงัสองแบบถ่วงน้ําหนกั (Weighted Mean 
Squares) สามารถคาํนวณแต่ละสมาชกิขององคป์ระกอบได ้สถติน้ีิมคีวามไวต่อค่าทีค่าดหวงัตํ่า (Outlying 
Unexpected) สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการ (Englehard.  1994: 97)   
 

     
 
    เมือ่    เป็นตวัถ่วงน้ําหนกั 
 
    คา่ Infit และ Outfit มคีา่ตัง้แต่ 0 ถงึ การทีจ่ะตดัสนิวา่จะใชค้า่ Infit และ Outfit  
ในชว่งใดขึน้อยูก่บัจุดประสงคท์ีใ่ช ้ ซึง่ในงานวจิยัชิน้น้ีตอ้งการแปลความหมายโดยใชผู้ต้รวจใหค้ะแนน
เป็นจาํนวนมาก จงึใชเ้กณฑก์ารตดัสนิจาก (Linacre.  2012: 257) ดงัน้ี 
     > 2.0   แปลวา่  มรีะบบการวดัทีบ่ดิเบอืนผดิรปู 
     1.5 – 2.0 แปลวา่  ไมส่ามารถสรา้งโครงสรา้งของการวดัได ้
     0.5 – 1.5 แปลวา่  สามารถวดัไดต้ามโครงสรา้ง 
     < 0.5  แปลวา่  วดัตามโครงสรา้งไดต้ํ่า 
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 ผูว้จิยัใชเ้กณฑน้ี์ในการแปลความหมายความสอดคลอ้งกลมกลนืของขอ้มลูเชงิประจกัษ์ทีไ่ด้
จากการวจิยักบัโมเดล Partial Credit Model 
  ความเชื่อมัน่แยกสว่น (Reliability of Separation Index) เป็นดชันีทีม่ปีระโยชน์มากใน
การตรวจสอบตวัแปรแฝง ในงานวจิยัชิน้น้ีใชค้า่ความเชื่อมัน่แยกสว่นในการอธบิายคุณภาพของผูส้อบ
และผูต้รวจใหค้ะแนน ดงัน้ี 
   1. คา่ความเชื่อมัน่แยกสว่นของผูส้อบ (Person Separation Reliability; Person Reliability)  
คลา้ยคลงึกบัสมัประสทิธิแ์อลฟา (Englehard.  2002; Myford; & Wolfe.  2003) เป็นอตัราสว่นของ
ความแปรปรวนของคะแนนจรงิกบัความแปรปรวนของคะแนนสงัเกตในการประมาณคา่ความสามารถ
ของผูส้อบ ถา้คา่น้ีมคีา่สงูแสดงวา่ มคีวามแตกต่างระหวา่งความสามารถของผูส้อบ แสดงถงึความสามารถ
ในการจาํแนกความสามารถของผูส้อบแต่ละคนออกจากกนั เป็นดชันีทีแ่สดงถงึความเชื่อถอืไดข้องคะแนน
ความสามารถของผูส้อบทีไ่ดจ้ากขอ้สอบและผูต้รวจ 
   2. ความเชื่อมัน่แยกสว่นของผูต้รวจ (Rater Separation Reliability) แสดงถงึ ความแปรปรวน
ของการใหค้ะแนนทีไ่มต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ระหวา่งผูต้รวจใหค้ะแนนในระดบัของความเขม้งวด/ใจด ีซึง่ดชันีน้ี
ไมไ่ดบ้่งชีว้า่ มคีวามสอดคลอ้งกนัระหวา่งผูต้รวจใหค้ะแนน แต่บง่ชีว้า่ผูต้รวจใหค้ะแนนมคีวามเขม้งวด
ในระดบัเดยีวกนัหรอืไม ่กล่าวอกีนยัหน่ึง ความเชื่อมัน่แยกสว่นของผูต้รวจใหค้ะแนนบ่งชีถ้งึความเชื่อมัน่
ของความแตกต่าง (Reliably Different) มากกวา่ระดบัความเชื่อมัน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั (Reliably Similar)  
 จากการศกึษาเอกสารเพิม่เตมิของผูว้จิยัในเรือ่งการวเิคราะหแ์บบ MFRM จะพบวา่ การวเิคราะห์
สว่นใหญ่มุง่เน้นการระบุคุณลกัษณะผูใ้หค้ะแนน คอื ความเขม้งวด/ใจด ี เชน่ งานวจิยัการใช ้ MFRM 
ในโปรแกรมการอบรมผูส้อนการบนิของ มลัควนี และคณะ (Mulqueen; et al.  2000) งานวจิยัของ 
นากามรูะ (Nakamura.  2002) ทีศ่กึษาการใชง้าน MFRM ในการวเิคราะหก์ารสอบการเขยีนงานวจิยั
ของ วฟู (Wolfe.  2004) ทีศ่กึษาการระบุผลกระทบจากผูใ้หค้ะแนนโดยใชโ้มเดลตวัแปรแฝง และงานวจิยั
ของ อริมณรีตัน์ และ โยดโควสก ี(Iramaneerat; & Yudkowsky.  2006) ไดศ้กึษาความคลาดเคลื่อน
ของผูใ้หค้ะแนนในการประเมนิทกัษะทางการแพทย ์นอกจากน้ีไดม้กีารต่อยอดการใชง้าน MFRM โดย
ใชห้าความลาํเอยีงดา้นเพศของผูใ้หค้ะแนน (Differential Rater Functioning) โดยใชห้ลกัการของการวเิคราะห์
ความเขม้งวด/ใจดขีองผูใ้หค้ะแนนขา้มกลุม่เพศ เชน่ งานวจิยัของ เอคเคส (Eckes.  2005) ทีศ่กึษา
การวเิคราะห ์MFRM ในการตรวจสอบผลกระทบจากผูใ้หค้ะแนนในการสอบ TestDaF และงานวจิยั
ของ แองเจลิฮารท์ และ เมฟอรด์ (Engelhard; & Myford.  2003) ทีไ่ดศ้กึษาความสามารถในการให้
คาํปรกึษาโดยใช ้MFRM และในปี 2009 ไดม้กีารนํา MFRM มาระบุคณุลกัษณะผูใ้หค้ะแนนโดยการนํา
องคป์ระกอบของเวลา (Time Facet) มาใชใ้นการวเิคราะหก์ารทาํหน้าทีต่่างกนัของผูใ้หค้ะแนน เมือ่
เวลาผา่นไป (Differential Rater Functioning Over Time) โดย เมฟอรด์ และวฟู (Myford; & Wolfe. 
2009) ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
  1. ความเข้มงวด/ใจดีของผูใ้ห้คะแนน (Severity/Leniency) 
   ผลกระทบของผูใ้หค้ะแนนทีไ่ดร้บัการวจิยัโดยทัว่ไป เกดิขึน้เมือ่ผูใ้หค้ะแนนใชป้ระโยชน์ 

 
 



 
 

48 

จากเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนเดมิ ในระดบัความเขม้งวดทีแ่ตกต่างกนัทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุภายในโครงสรา้ง 
งานการตรวจใหค้ะแนนนัน้ ในกรณกีารจดัลําดบัของคะแนนต่างๆ  ทีถู่กใหค้ะแนนโดยผูใ้หค้ะแนนทีแ่ตกต่างกนั
มคีวามคงทีม่าก แต่คะแนนเฉลีย่แตกต่างกนัของผูใ้หค้ะแนนทีม่แีนวโน้มใหม้อบหมายคะแนนทีต่ํ่า ถูก
เรยีกวา่ ความเขม้งวด หรอืขณะทีผู่ใ้หค้ะแนนทีม่แีนวโน้มใหม้อบหมายคะแนนทีส่งูถูกเรยีกวา่ ความใจด ี 
ในกรณทีีค่วามโปรง่ใสของผูใ้หค้ะแนนทีเ่ป็นความเขม้งวดและความใจด ี มอบหมายคะแนนทีม่คีวามสมัพนัธ์
อยา่งสมบรูณ์กบัการตรวจใหค้ะแนนทีค่าดหวงัไว ้ดว้ยเหตุผลน้ีความเบีย่งเบนมาตรฐานของสว่นทีเ่หลอื
ทีไ่ดร้บัการสงัเกตเกอืบใกล ้0 และสว่นทีเ่หลอื และ E(X) จะไมข่ึน้อยูก่บัสว่นใดๆ ความเขม้งวด และ
ความใจดขีองผูใ้หค้ะแนนสามารถถูกทาํเป็นรปูแบบทีอ่ธบิายไดใ้นโครงสรา้งตวัแปรแฝงทีไ่ดร้บัการอธบิาย
เป็นตําแหน่งต่างๆ ของผูใ้หค้ะแนนในการ Underlying Linear Continuum และสว่นทีเ่หลอืจากรปูแบบน้ี
นําเอาตําแหน่งต่างๆ ไปพจิารณา  
   ในโครงสรา้งการวดัต่างๆ ทีม่กีารอา้งองิแบบ Norm ผูใ้หค้ะแนนความเขม้งวด และ
ความใจด ีไมส่ง่อทิธผิลต่อตําแหน่งทีข่อ้งเกีย่วของสิง่ต่างๆ ของการวดัเมือ่การเปรยีบเทยีบถูกกระทาํ
ระหวา่งผูใ้หค้ะแนน เมือ่ผูใ้หค้ะแนนทัง้หมดใหค้ะแนนสิง่ต่างๆ ของการวดัทัง้หมด คา่เฉลีย่อยา่งงา่ย
หรอืผลรวมของคะแนนต่างๆ ไดร้บัมอบหมายโดยผูใ้หค้ะแนนทัง้หมด สรา้งการกระจายของคะแนนที่
คาดหวงักบัการกระโดดอยา่งคงทีข่องการกระจายนัน้ ดว้ยเหตุน้ีการเปรยีบเทยีบแบบทีม่กีารอา้งองิแบบ 
Norm จะสง่ผลในการตดัสนิใจทีเ่ชื่อถอืไดอ้ยา่งสมบรูณ์เกีย่วกบัสิง่ต่าง  ๆของการวดัในกรณขีองความเขม้งวด  
และความใจดทีีเ่ป็นแบบบรสิทุธิก์บัการออกแบบการตรวจใหค้ะแนนอยา่งสมบรูณ์ อยา่งไรกต็าม เมือ่
แบบการตรวจใหค้ะแนนต่างๆ ไมส่มบรูณ์ (เชน่ เมือ่มสีดัสว่นของผูใ้หค้ะแนนทีม่อบหมายการตรวจ
ใหค้ะแนนต่อสิง่ใดๆ ของการวดัทีก่าํหนดไวคุ้ณลกัษณะทีอ่ยูใ่นสว่นธรรมดาในโครงการ การตรวจให้
คะแนนทีม่สีเกลกวา้งสาํหรบัคา่ทีต่ํ่าสดุ) การมอียูข่องผูใ้หค้ะแนนความเขม้งวด และความใจด ีอาจมี
อทิธพิลต่อตําแหน่งทีข่อ้งเกีย่วของสิง่ต่างๆ แต่ละสิง่ของการวดัขึน้อยูก่บัระดบัของความเขม้งวด และ
ความใจดขีองกลุ่มยอ่ยของผูใ้หค้ะแนน ซึง่มอบหมายคะแนนต่อชิน้งานของการวดันัน้ อทิธพิลของผูใ้ห้
คะแนนความเขม้งวดและความใจด ีสามารถถูกทาํใหล้ดน้อยลง โดยการเพิม่จาํนวนของผูใ้หค้ะแนนที่
มอบหมายคะแนนต่อสิง่ทีม่กีาํหนดไวข้องการวดั และทาํใหแ้น่ใจวา่การมอบหมายของผูใ้หค้ะแนนต่อ
สิง่ต่างๆ ของการวดันัน้เป็นแบบสุม่  
   รปูแบบราสช์หลายองคป์ระกอบขยายกลุม่ของรปูแบบราสช์ต่อกรณต่ีางๆ ซึง่ฟาเซท
หลายองคป์ระกอบของราสช์ของการวดัถกูกาํหนดเป็นรปูแบบ (เชน่ องคป์ระกอบต่างๆ ของบรบิท
การวดัทีอ่าจใหข้อ้ผดิพลาดทางการวดั) ในกรณขีองผลกระทบของผูใ้หค้ะแนนรปูแบบราสช์แบบ หลาย
องคป์ระกอบ อาจถูกใชเ้พือ่ควบคุมขอ้ผดิพลาดทีถ่กูใหโ้ดยความแปรผนัเชงิระบบระหวา่งทัง้ขอ้คาํถาม
และผูใ้หค้ะแนน การทาํนายการใหเ้พิม่เตมิขององคป์ระกอบของบรบิทการวดัต่อ Logit ของการสงัเกต
ชนิดสเกลการตรวจใหค้ะแนนกบัชนิดสเกลการตรวจใหค้ะแนนตํ่าต่อไป โดยใชต้วัวดัทีแ่สดงถงึสิง่ของ
การวดัและฟาเซทของบรบิทการวดัเชน่ผูใ้ห ้คะแนนและขอ้คาํถามต่างๆ เราสามารถแสดงความสมัพนัธ์
เชงิคณติศาสตรด์งัสมการ 
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    ขณะที่ เป็นจุดทีส่ ิง่ของการวดัตามเสน้ตรงทีต่่อเน่ือง,nθ r , เป็นจุดของผูใ้หค้ะแนน 

r และ ik เป็นจุดของ Threshold (k) ระหวา่งประเภทต่างๆ ของ x และ x-1 บนสเกลการตรวจให้
คะแนนสาํหรบัขอ้ I จุดของ Threshold แต่ละอนัถูกจดัใหค้งทีผ่า่นขอ้ทัง้หมด ซอฟแวรข์องราสช์ใช้
วธิกีารต่างๆ ของความสงูสุดเพือ่ประเมนิคา่ต่างๆ ของตวัวดัทีม่พีืน้ฐานบนการตรวจใหค้ะแนนต่างๆ 
ทีไ่ดร้บัการสงัเกต  
   ตามทีเ่ป็นหลกัฐานในสมการ จุดของการตามผูใ้หค้ะแนน มอีทิธพิลโดยตรงกบั
ความเป็นไปไดข้องการสงัเกตชนิดเฉพาะสาํหรบัสิง่ของการวดัในคาํถาม ดงันัน้มนักระจา่งทีว่า่ r  แสดง
ความเขม้งวด และความใจด ีของผูใ้หค้ะแนน r โดยการตรวจสอบความสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งของการประเมนิ  

r สาํหรบัชุดเฉพาะการตรวจใหค้ะแนน เราสามารถระบุผูใ้หค้ะแนนทีเ่ป็นแบบความเขม้งวด หรอื
ความใจดเีกีย่วขอ้งสมัพนัธเ์พือ่ทุกคนของผูใ้หค้ะแนนขอ้ผดิพลาดมาตรฐานต่างๆ สามารถรบัการประเมนิ
สาํหรบัแต่ละการประเมนิตวัวดั และสถติ ิWald สามารถถูกคาํนวณเพือ่ระบุผูใ้หค้ะแนนทีไ่ดร้บัมาจาก
กลุ่มคา่เฉลีย่ (เชน่ คา่ สมมตฐิานกลาง) ของ 0 ดว้ยระดบัสาํคญัทางสถติ ิ
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    คา่ต่างๆ ทีค่าดไวท้ีม่พีืน้ฐานตามรปูแบบสามารถถกูคาํนวณสาํหรบัการรวมกนั
ของผูใ้หค้ะแนนดว้ยการวดัและ สิง่ทีว่ดักบัขอ้คาํถาม และการ x เป็นการนบัของจาํนวนของสเกลการตรวจ
ใหค้ะแนน Thresholds เกนิโดยสิง่ของการวดั (จาก 0 ถงึ m) 
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    สว่นทีเ่หลอืของการตรวจใหค้ะแนนทีไ่ดร้บัการสงัเกตจากความคาดหวงัทีม่พีืน้ฐาน
สว่น โมเดล, Xnir – Enir, สามารถถูกใชเ้พือ่ระบุผูใ้หค้ะแนนความเทีย่งตรง/ความไมเ่ทีย่งตรง และผูใ้ห้
คะแนนความเป็นกลาง/ความสดุโต่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่สว่นทีเ่หลอืความเบีย่งเบนมาตรฐานทีน้่อยกว่า
มคีวามสมัพนัธก์บัผูใ้หค้ะแนนความเทีย่งตรง และความเป็นกลาง ขณะทีส่ว่นทีเ่หลอืความเบีย่งเบนมาตรฐาน
ทีม่ากกวา่มคีวามสมัพนัธก์บัผูใ้หค้ะแนนความเป็นกลาง และความสดุโต่งผูใ้หค้ะแนนความเทีย่งตรง 
และความเป็นกลาง สามารถถูกทาํใหแ้ตกต่างโดยการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นทีเ่หลอืและ
การตรวจใหค้ะแนนแบบทีค่าดหวงัไวส้มัพนัธก์บัสว่นทีเ่หลอืนัน้ (rresidual,expected) หากความสมัพนัธร์ะหวา่ง
สว่นทีเ่หลอืและการตรวจใหค้ะแนนแบบทีค่าดหวงัไวใ้กล ้0 แลว้ผูใ้หค้ะแนนความเทีย่งตรง นัน้ถกูระบุ 
ในทางกลบักนั หากความสมัพนัธท์ีค่าดหวงัไว-้สว่นทีเ่หลอื เป็นลบ แลว้ผูใ้หค้ะแนนความเป็นกลาง ถูกระบุ
ผูใ้หค้ะแนนความไมเ่ทีย่งตรง และความสดุโต่ง สามารถถูกทาํใหแ้ตกต่างในทางคลา้ยคลงึกนั ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสว่นทีเ่หลอืและการตรวจใหค้ะแนนแบบทีค่าดหวงัไวค้วรจะใกล ้ 0 ในกรณขีองผูใ้หค้ะแนน
ความไมเ่ทีย่งตรง และควรจะเป็นบวกในกรณขีอง ความสดุโต่ง 
    การวเิคราะหร์าสช์หลายองคป์ระกอบ ไดใ้หม้าตราวดัความเขม้งวดในหน่วยที่
เป็น Logit คา่เฉลีย่ความเขม้งวดของผูใ้หค้ะแนนอยู ่Logit ที ่0 ผูใ้หค้ะแนนทีม่คีวามใจดมีากกวา่คา่เฉลีย่
มมีาตรการวดั Logit ตดิลบ ในขณะทีผู่ใ้หค้ะแนนทีม่คีวามเขม้งวดมากกวา่คา่เฉลีย่มมีาตรการวดั Logit 
เป็นคา่บวก การตดัสนิวา่ระดบัความเขม้งวดของผูใ้หค้ะแนนมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัหรอืไม่
ดว้ยค่าสถติไิคสแควรท์ีท่ดสอบสมมตฐิานกลางว่า ไมม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัในการวดั
ความเขม้งวดของผูใ้หค้ะแนน ระดบัการมนียัสาํคญัของไคสแควร ์(p<0.05) บ่งชีว้า่ ผูใ้หค้ะแนนอยา่งน้อย  
2 คน มรีะดบัความเขม้งวดแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั 
 ดงันัน้กล่าวโดยสรปุ การระบุความเขม้งวด/ใจด ี หมายถงึ ผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่แีนวโน้มให้
คะแนนทีต่ํ่าจะถูกระบุวา่ มคีวามเขม้งวด และผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่แีนวโน้มใหค้ะแนนทีส่งูจะถูกระบุวา่
มคีวามใจด ีโดยในขัน้แรกนัน้ตอ้งพจิารณาวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนแต่ละคนใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสม
กลมกลนืกบัโมเดล Partial Credit Model หรอืไม ่โดยพจิารณาคา่เฉลีย่กาํลงัสองของความคลาดเคลื่อน 
ทีม่กีารถ่วงน้ําหนกั Weighted mean square residual : INFIT และคา่เฉลีย่กาํลงัสองของความคลาดเคลื่อน 
ทีไ่มม่กีารถ่วงน้ําหนกั Unweighted mean square residual : OUTFIT ทีก่าํหนดขอบเขตของการยอมรบัได้
ของโมเดลทีเ่หมาะสมกบัขอ้มลูอยูร่ะหวา่ง 0.5 ถงึ 1.5 จากนัน้จงึระบุความเขม้งวด/ใจด ีจากคา่ศนูย ์(0) 
เครือ่งหมายบวก (+) ลบ (-) ของคา่ Logit  ผูต้รวจใหค้ะแนนทีเ่ขม้งวดจะมคีา่ Logit มากกวา่ +1.00 
ใหค้ะแนนเป็นกลาง -1< Logit <+1 และใหค้ะแนนใจดจีะมคีา่ Logit น้อยกวา่ -1.00   
  2. ความลาํเอียงด้านเพศของผูใ้ห้คะแนน (Differential Rater Functioning : DRF) 
   ผลกระทบของผูใ้หค้ะแนน เชน่ ความเขม้งวด หรอืความใจด ีความคลอ้ยตามกนั 
หรอืแนวโน้มทีเ่ป็นกลาง ไดร้บัการมองเป็นแหล่งของความแปรปรวนทางวธิกีาร (Method Variance) 
นัน่กค็อื เป็นแหล่งของความแปรปรวนอยา่งเป็นระบบในการตรวจใหค้ะแนนแบบมกีารสงัเกต ซึง่สมัพนัธก์บั
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ผูใ้หค้ะแนนและไมส่มัพนัธก์บัผูถู้กใหค้ะแนน (Cronbach.  1995; Hoyt.  2000; Myford; & Wolfe. 
2003; citing Eckes.  2005) 
   การศกึษาต่างๆ มุง่เน้นการตรวจสอบประสทิธภิาพทางภาษาทีถู่กระบุคลา้ยคลงึกนั
ในระดบัทีส่าํคญัของผลกระทบหลกัของผูใ้หค้ะแนน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งความเขม้งวด หรอืความใจดี
ของผูใ้หค้ะแนน ความแตกต่างเชน่น้ีถูกยนืยนัวา่ยงัคงมอียูห่ลงัจากการอบรมผูใ้หค้ะแนน และยงัคงไว้
ในกลุ่มของผูใ้หค้ะแนนตลอดชว่งเวลาทีผ่า่นมา นอกจากน้ียงัพบผลกระทบทีส่าํคญัสาํหรบัการมปีฏสิมัพนัธ์
ระหวา่งผูใ้หค้ะแนนและผูถู้กใหค้ะแนน การมปีฏสิมัพนัธร์ปูแบบผูใ้หค้ะแนนและชิน้งาน และการมปีฏสิมัพนัธ์
รปูแบบผูใ้หค้ะแนนและเกณฑ ์(Wigglesworth.  1993; citing Eckes.  2005) 
   การทบทวนความหมายต่างๆ สาํหรบัการอบรมผูใ้หค้ะแนนทีแ่นะนําโดย McNamara 
(1996: 127; citing Eckes.  2005) เพือ่ยอมรบัวา่ จุดมุง่หมายทีเ่หมาะสมมากทีส่ดุของการอบรมผูใ้ห้
คะแนนคอื ตอ้งทาํใหผู้ใ้หค้ะแนนมคีวามคงทีภ่ายในเพือ่ทีจ่ะทาํการสรา้งรปูแบบเชงิสถติขิองคุณลกัษณะ
ต่างๆ ทีเ่ป็นไปได ้แต่นอกเหนือจากสิง่น้ี เพือ่ยอมรบัความแปรปรวนในคุณลกัษณะต่างๆ ของผูใ้หค้ะแนน
ทีค่งทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิของชวีติ ซึง่ตอ้งถูกชดเชยสาํหรบับางวธิกีาร นอกจากน้ีในสว่นน้อยของแนวโน้ม
ของคนในการจดัเกบ็เอกสารวจิยัทางดา้นจติวทิยาสงัคม เพือ่ดพูฤตกิรรมของคนอื่น ตลอดจนมุมมอง
ดา้นเพศอกีเรือ่งหน่ึงของความสาํคญัอา้งองิถงึขอบเขตทีผู่ใ้หค้ะแนนตอ้งมมีมุมองและการประเมนิ โดย
มพีืน้ฐานดา้นเพศเมือ่ใหค้ะแนนประสทิธภิาพของผูส้อบ น่ีคอืเรือ่งของ Differential Facet Functioning 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หค้ะแนนหรอื Differential Rater Functioning (DRF) ซึง่คลา้ยคลงึกบั Differential 
Item Functioning ทีไ่ดร้บัการสงัเกตผา่นกลุ่มยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งของผูส้อบ (Engelhard; & Myford. 2003; & 
Wang.  2000; citing Eckes.  2005) แองเจลิฮารท์ และ เมฟอรด์ (Engelhard; & Myford.  2003) ทีไ่ด้
ศกึษาความสามารถในการใหค้าํปรกึษาโดยใช ้MFRM ในบรบิทของการเขยีนเรยีงความสาํหรบั Advanced 
Placement English Literature และ Composition Exam แมว้า่การทีเ่ป็นกลุ่มผูใ้หค้ะแนนไมไ่ดแ้สดง 
ผลกระทบ แบบความเขม้งวด หรอืความใจด ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพศของผูเ้รยีน นกัวจิยัต่างสามารถทีจ่ะระบุ
ผูใ้หค้ะแนนรายบุคคลทีม่แีนวโน้มในการมอบหมายคะแนนทีส่งูหรอืตํ่าอยา่งคงที ่ และไมค่าดหวงัไวก้บั
เรยีงความของผูเ้รยีนเพศชายทีก่าํหนดให ้ระดบัของผูใ้หค้ะแนนเฉพาะของความเขม้งวดหรอืความใจด ี
และคา่ของประสทิธภิาพของผูเ้รยีนเพศชาย 
   ในการวจิยัไดก้าํหนดรปูแบบสเกลการตรวจใหค้ะแนนสาํหรบัแต่ละเกณฑ ์ (หรอื ชิน้งาน) 
เพือ่มโีครงสรา้งประเภทของตวัมนัเอง นัน่กค็อื โครงสรา้งของสเกลการตรวจใหค้ะแนนทีส่ามารถมี
ความหลากหลายจากเกณฑห์น่ึง (หรอื ชิน้งานหน่ึง) ไปสูเ่กณฑห์น่ึง ดงันัน้รปูแบบเฉพาะทีถู่กสรา้งขึน้
ในการวเิคราะหต่์างๆ น้ี คอื Three-Facet Partial Credit Model (Linacre; & Wright.  2002; citing 
Eckes.  2005) เสน้แบง่ทีเ่ป็นมาตรฐานของฟาเซทองคป์ระกอบของผูส้อบ ผูใ้หค้ะแนนเกณฑ ์(หรอืชิน้งาน) 
และสเกลการตรวจใหค้ะแนนบนสเกลทีม่ชีว่งเทา่กนัเดยีวกนั การสรา้งโครงสรา้งของการอา้งองิสาํหรบั
การแปลผลลพัธต่์างๆ ของการวเิคราะห ์เมือ่ตวัวดัต่างๆ ของรปูแบบไดร้บัการประเมนิผลกระทบของ
การมปีฏสิมัพนัธ ์เชน่ การมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้หค้ะแนนและผูส้อบ หรอืระหวา่งผูใ้หค้ะแนนและเกณฑ ์
สามารถถูกตรวจสอบไดโ้ดยการตรวจสอบสว่นทีเ่หลอืทีม่มีาตรฐาน (เชน่ ความแตกต่างทีม่มีาตรฐาน
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ระหวา่งการตรวจใหค้ะแนนทีไ่ดร้บัการสงัเกตและคาดหวงัไว)้ การวเิคราะหก์ารมปีฏสิมัพนัธ ์(หรอืการวเิคราะห์
ความลาํเอยีง) ชว่ยใหร้ะบุรปูแบบการมปีฏสิมัพนัธท์า่มกลางองคป์ระกอบฟาเซท โดยเฉพาะอยา่งยิง่
รปูแบบทีบ่่งชีไ้ปทีส่ว่นเบีย่งเบนทีค่งทีจ่ากสิง่ทีถู่กคาดหวงับนพืน้ฐานของรปูแบบ 
   นอกจากน้ีการวเิคราะหค์วามลาํเอยีงดา้นเพศ โดยการประเมนิคา่วดัประสทิธภิาพ
การเขยีน สาํหรบัแต่ละกลุ่ม ผูส้อบ หญงิและชาย ตามดว้ยคา่วดัต่างๆ ของประสทิธภิาพทีแ่ยกกนั สาํหรบั
แต่ละการรวมกนั หรอืทุกๆ การรวมกนัของผูใ้หค้ะแนนแต่ละคนกบักลุ่มเพศตามลาํดบั องคป์ระกอบ 
ฟาเซทมกีารคาํนวณพเิศษมากขึน้ในเรือ่งสถติคิวามลาํเอยีงดา้นเพศ เพือ่ทดสอบสมมตฐิานกลางวา่
ไมม่คีวามลาํเอยีงดา้นเพศในขอ้มลู สถติ ิZ ทีส่าํคญัทางสถติจิะชีว้า่ การรวมกนัของกลุ่มระหวา่ง ผูใ้ห้
คะแนน-เพศ มผีลในการตรวจใหค้ะแนนสงู-ตํ่าอยา่งไมค่าดหวงั โดยกาํหนดใหร้ะดบัของความเขม้งวด
ของผูใ้หค้ะแนนและระดบั ของกลุ่มเพศของความเชีย่วชาญ ดงันัน้การวเิคราะหค์วามลาํเอยีงทางดา้น
เพศระหวา่งผูใ้หค้ะแนน-ผูส้อบ ไดช้ว่ยใหพ้บวา่ผูใ้หค้ะแนนใดๆ ทีม่รีะดบัการปฏบิตัทิีม่คีวามความเขม้งวด
หรอืความใจด ีทีแ่ตกต่างกนัหรอืไม ่การตรวจใหค้ะแนนเรยีงความของชาย (หรอื เรยีงความของหญงิ) 
มคีวามเป็นความเขม้งวด หรอืความใจด ีมากกวา่ทีค่าดหวงัหรอืไม ่หรอืระดบัของความเขม้งวด หรอื 
ความใจดขีองผูใ้หค้ะแนนแต่ละคน ไมม่คีวามแปรปรวนผา่นกลุ่มเพศหรอืไม ่ โดยใชส้ตูรการคาํนวณ 
(Engelhard; & Myford.  2003) ดงัน้ี 

       kjin1nijknijk ταξθ/PPln 

 
    เมือ่ Pnijk   แทน ความน่าจะเป็นทีน่กัเรยีนคนที ่n จะไดค้ะแนน k บนขอ้สอบ 
         ขอ้ที ่i จากผูใ้หค้ะแนนคนที ่j 
     Pnijk-1   แทน   ความน่าจะเป็นทีน่กัเรยีนคนที ่n จะไดค้ะแนน k-1 บนขอ้สอบ 
         ขอ้ที ่i จากผูใ้หค้ะแนนคนที ่j 
       nθ แทน   ความสามารถของนกัเรยีนคนที ่n 
        iξ แทน   ความยากของขอ้สอบขอ้ที ่i 
        jα แทน   ความเขม้งวดของผูใ้หค้ะแนนคนที ่j 
       kτ แทน   ความยากในการเปลีย่นระดบัจากคะแนน k ไปสูค่ะแนน k-1 
 
   สตูรทีโ่ปรแกรม FACETS ใชใ้นการคาํนวณ Z-Score คอื t value ของ Welch-
Satterthwaite (Linacre.  2012: 313)    
 

        
   
     เมือ่  M1-M2   แทน   ความแตกต่างระหวา่งคา่เฉลีย่ 
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         แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐานรว่มของคา่เฉลีย่  
            (Joint standard error of means) 
 
 ดงันัน้กล่าวโดยสรปุ การระบุความลาํเอยีงดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนน การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
ความเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนนวา่มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม ่ขา้มกลุ่ม นกัเรยีนเพศชาย และ
กลุ่มนกัเรยีนเพศหญงิ ในขัน้แรกนัน้ตอ้งพจิารณาวา่ ผูต้รวจใหค้ะแนนแต่ละคนใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์
เหมาะสมกลมกลนืกบัโมเดล Partial Credit Model หรอืไมโ่ดยพจิารณาคา่ INFIT และ OUTFIT ต่อมา
จงึระบุความลําเอยีงดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนน จากคา่ Z-Score ทีม่นียัสาํคญัทางสถติ ิสดุทา้ยจงึ
พจิารณาวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนคนนัน้ๆ ลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชายหรอืเพศหญงิ คะแนนทีม่แีนวโน้มใจด ี
(Logit ตํ่ากวา่) กบัเพศใดแสดงวา่ลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศนัน้   
  3. การทาํหน้าท่ีต่างกนัของผู้ให้คะแนนเม่ือเวลาผา่นไป (Differential Rater 
Functioning Over Time : DRIFT)   
   ในการสอบทีน่กัเรยีนตอ้งแสดงความสามารถทีม่คีวามซบัซอ้น เชน่ การสอบการเขยีน
เรยีงความนัน้ ผูใ้หค้ะแนนไดใ้หค้ะแนนทีค่าํนึงถงึคุณภาพของการตอบของนกัเรยีนเป็นสาํคญั แต่การทีใ่ช้
มนุษยเ์ป็นผูใ้หค้ะแนนผลกระทบผูใ้หค้ะแนน อาจจะมอีทิธพิลต่อความแมน่ยาํในการตรวจใหค้ะแนนได ้
จากการศกึษาทีผ่า่นมาพบวา่ ระดบัความเขม้งวดของผูใ้หค้ะแนนนัน้เปลีย่นแปลงอยา่งเป็นระบบเมือ่
เวลาผา่นไป (Braun.  1988; & Hoskens; & Wilson.  2002; citing Myford; & Wolfe.  2009) นัน่คอื ผูใ้ห้
คะแนนแสดงหลกัฐานความแตกต่างกนัของความเขม้งวดเมือ่เวลาผา่นไปนัน่เอง โมเดลราสช์แบบ หลาย
องคป์ระกอบเป็นวธิกีารสาํหรบัตรวจหา และวดัการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูใ้หค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป  
ในการวเิคราะหร์าสช์แบบหลายองคป์ระกอบ อาจจะมรีปูแบบโมเดลเชงิคณติศาสตรท์ีห่ลากหลายทีใ่ช้
สาํหรบัตรวจหาความเคลื่อนทีข่องผลกระทบจากผูใ้หค้ะแนน (Dynamic Rater Effects) หน่ึงในนัน้คอื
โมเดลราสช์แบบหลายองคป์ระกอบทีป่ระกอบดว้ยองคป์ระกอบของเวลา (Time Facet) ซึง่ต่อจากน้ี
ไปจะเรยีกวา่ โมเดลองคป์ระกอบของเวลา (Time Facet Model) 
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    เมือ่  πnrtx   แทน ความน่าจะเป็นทีค่วามสามารถของนกัเรยีนคนที ่n จะได ้
          คะแนน x จากผูใ้หค้ะแนนคนที ่r ในเวลาที ่t  
      πnrtx−1  แทน   ความน่าจะเป็นทีค่วามสามารถของนกัเรยีนคนที ่n จะได ้
          คะแนน x-1 จากผูใ้หค้ะแนนคนที ่r  ในเวลาที ่t   
      An   แทน   ระดบัของผลความสาํเรจ็สาํหรบันกัเรยีนคนที ่n  
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       Sr   แทน   ความเขม้งวดของผูใ้หค้ะแนนคนที ่r  
      Rt   แทน   ความเบีย่งเบนของการตรวจใหค้ะแนนในเวลาที ่t จาก 
          คา่เฉลีย่ของการตรวจใหค้ะแนนทัง้หมด 
      Cx   แทน   ความยากของการขา้มระดบัระหวา่งระดบัสเกล x ไป 
          เป็น x – 1  
 
   องคป์ระกอบของเวลาไดแ้สดงภาพความเขม้งวดของผูใ้หค้ะแนนแต่ละคนเสมอืนเป็น
คุณสมบตัทิีค่งทีข่า้มเวลา แต่วา่เหมาะสมสาํหรบัการเปลีย่นแปลงคา่เฉลีย่ของการตรวจใหค้ะแนนขา้มเวลา 
(ผา่น Rt) โมเดลองคป์ระกอบของเวลามปีระโยชน์สาํหรบัตรวจหาการเปลีย่นแปลงจาํนวนไมม่าก ใน
คา่เฉลีย่การตรวจใหค้ะแนนขา้มผูใ้หค้ะแนน เสมอืนกบัความกา้วหน้าของเวลา แมว้า่การเปลีย่นแปลง
ใน Rt เป็นการแสดงภาพผลการเปลีย่นแปลงเฉลีย่โดยรวมในการตรวจใหค้ะแนนระหวา่งเวลา แต่
อาจจะเป็นการเปลีย่นแปลงระหว่างความแตกต่างในความเขม้งวดของผูใ้หค้ะแนนขา้มเวลา 
หรอืไม่กเ็ป็นความแตกต่างในความสาํเรจ็โดยรวมของนกัเรยีนผูท้ีซ่ึง่ถกูใหค้ะแนนในระหวา่งแต่ละ
ชว่งเวลา ซึง่อาจจะสมมตไิดว้า่ไมม่คีวามสาํคญัเมือ่ความสามารถเป็นการถูกกาํหนดอยา่งสุม่ไปยงัชว่งเวลา 
โมเดลองคป์ระกอบของเวลาเหมาะสมสาํหรบัจดัการในการประเมนิของผูใ้หค้ะแนนการตอบของนกัเรยีน 
ไปสูช่ิน้งานการแสดงความสามารถหน่ึงชิน้งาน แมว้่าสามารถขยายโมเดลไปสูก่ารรวมพารามเิตอร์
เฉพาะถิน่ของขอ้สอบ(หรอืชิน้งาน) สาํหรบัในบรบิททีก่ารตอบของนกัเรยีนมมีากกวา่การประเมนิ
ขอ้สอบขอ้เดยีว (หรอืชิน้งานชิน้เดยีว) โมเดลองคป์ระกอบของเวลาน้ีสามารถแสดงเสมอืนเป็นฟงักช์นั
ความน่าจะเป็นไดอ้กีดว้ย 
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    เมือ่    j, k   แทน   จาํนวนทีน่บัไดข้องดชันีทีแ่สดงพสิยั 
      m   แทน คา่สงูสดุของระดบัมาตรวดั  เริม่ตน้ดว้ยค่า 0 
 
   ปญัหาของโมเดลองคป์ระกอบของเวลา เมื่อถูกนําไปประยกุตส์ูก่ารวเิคราะหก์ารทาํ
หน้าทีต่่างกนัของผูใ้หค้ะแนนเมื่อเวลาผา่นไป โมเดลน้ีไมไ่ดป้ระมาณคา่ความสามารถของผูใ้หค้ะแนน
แต่ละคนโดยตรงในแต่ละชว่งเวลา ซึง่มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารสรา้งสตูรโมเดลองคป์ระกอบของเวลา
ขึน้ใหม ่เพื่อทีจ่ะคาํนวณการประมาณคา่แยก (Separate Estimate) ความเขม้งวดของผูใ้หค้ะแนนแต่ละคน
ในแต่ละจุดเวลา  
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RORSRr 

ln  

 
    เมือ่  An  แทน   ระดบัของความสาํเรจ็ของนกัเรยีนคนที ่n 
      Cx  แทน   ความยากของการเปลีย่นระดบัจากระดบั x ไปสู ่x – 1  
      Srt  แทน   ความเขม้งวดของผูใ้หค้ะแนนคนที ่r ณ เวลา t 
 
   ในโมเดลแยก (Separate Model) ลกัษณะพเิศษเฉพาะของพารามเิตอรค์วามเขม้งวด
ไดถู้กประมาณคา่สาํหรบัผูใ้หค้ะแนนแต่ละคน ณ แต่ละจุดเวลา มกีารยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบคา่ประมาณ
ความเขม้งวดของผูใ้หค้ะแนน ณ จุดเวลาทีก่าํหนดไว ้ เพือ่นําไปสูก่ารประมาณคา่ความเขม้งวดของผูใ้ห้
คะแนน ณ จุดเวลาอื่นๆ สิง่ทีส่าํคญัคอืการวเิคราะห ์สามารถสรา้งสเกลรว่ม (Common Scale) สาํหรบั
ทุกจุดเวลาในโมเดลแยก โดยการสรา้งเงือ่นไขวา่ใหผู้ใ้หค้ะแนนแต่ละคน ณ แต่ละจุดเวลา เป็นเสมอืน
ลกัษณะพเิศษเฉพาะบุคคลเมือ่ปรบัใหเ้ขา้กบัขอ้มลู 
    การตรวจสอบความคงทีข่องผลกระทบจากผูใ้หค้ะแนน (Detecting Static Rater 
Effects) งานวจิยัในอดตี วธิกีารราสช์แบบหลายองคป์ระกอบไดถู้กใชใ้นการตรวจสอบผลกระทบจาก
ผูใ้หค้ะแนนโดยทีมุ่ง่ตรวจสอบความคงทีข่องผลกระทบ (Static effect) การสาํรวจโดยสว่นใหญ่ ใน
ความเคลื่อนทีข่องผลกระทบ (Dynamic effect) มจุีดสนใจบนความแตกต่างของความเขม้งวด และ
การศกึษาต่างๆ ไดอ้ธบิายว่า การวเิคราะหส์ามารถตรวจสอบรปูแบบการตรวจใหค้ะแนน (Rating pattern) 
ไดอ้ยา่งไร โดยใชด้ชันีผลกระทบจากผูใ้หค้ะแนนเฉพาะ แต่มกีารศกึษาในเรือ่งดชันีทีค่งทีข่องผลกระทบ
จากผูใ้หค้ะแนนในเรือ่งของกาํลงัทางสถติ ิ (Statistical power) หรอืระดบัความคลาดเคลื่อน (Error rate) 
เพยีงไมก่ีเ่รือ่งเทา่นัน้ทีถู่กประเมนิอยา่งเป็นระบบ การวจิยัเรือ่งความคงทีข่องผลกระทบจากผูใ้หค้ะแนน
ก่อนหน้าน้ี ยนิยอมใหม้กีารคาดเดาเกีย่วกบัผลกระทบการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูใ้หค้ะแนน เมือ่เวลา
ผ่านไปอื่นๆ มากกว่า จะใหม้กีารคาดเดาความแตกต่างกนัของความเขม้งวด ซึง่อาจเป็นเพราะว่า
ความแตกต่างกนัของความเขม้งวดนัน้ ปรากฏชดัเจนดว้ยตวัมนัเองในการวเิคราะหแ์ลว้ ในสว่นต่อไป
จะแสดงดชันี 2 ดชันี ทีใ่ชใ้นการระบุความแตกต่างของความแมน่ยาํและระดบัสเกลทีใ่ช ้
   Single rater-rest of the raters correlation (SR-ROR : ) 

RORSRr 
เป็นลกัษณะทัว่ไป

ของสหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ทีท่าํนายความแมน่ยาํเสมอืนเป็นคุณลกัษณะทีค่งทีข่องความสามารถของ
ผูใ้หค้ะแนนภายใตก้รอบทีถู่กนํามาใชใ้นการอา้งองิ น้ีถูกคาํนวณโดยใชค้ะแนนทีไ่ดม้าจากผูใ้ห้
คะแนนเพยีงคนเดยีว และสว่นทีเ่หลอืจากผูใ้หค้ะแนนทีถู่กกาํหนดไว ้คา่สหสมัพนัธข์อง  ถา้
ผูใ้หค้ะแนนกําหนดตําแหน่งของระดบัความสามารถของนกัเรยีนโดยสุม่ในการเปรยีบเทยีบการตรวจ
ใหค้ะแนนของผูใ้หค้ะแนนคนอืน่ๆ แลว้ ค่าของ จะเขา้ใกล ้0 แสดงวา่ผูใ้หค้ะแนนไมม่คีวามแมน่ยาํ 
(Inaccuracy) ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ผูใ้หค้ะแนนมพีฤตกิรรมการตรวจใหค้ะแนนสอดคลอ้งกนักบัผูใ้ห้
คะแนนคนอื่นๆ แลว้ คา่ จะมคีา่เขา้ใกล ้ 1 แสดงวา่ ผูใ้หค้ะแนนมคีวามแมน่ยาํ หมายเหตุที่
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RORSRr 

RORSRr 
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สาํคญัคอืคา่ของ  ไมค่วรจะไดร้บัอทิธพิลจากการตรวจใหค้ะแนนทีม่แีนวโน้มเป็นกลาง เพราะวา่
แนวโน้มเป็นกลาง มผีลต่อผลลพัธใ์นความแมน่ยาํของลาํดบัตําแหน่งของความสามารถของนกัเรยีน  
เน่ืองจากการตรวจใหค้ะแนนทีม่แีนวโน้มเป็นกลางมกัจะถูกบบีโดยคา่เฉลีย่ 

RORSRr 

expres,

nrnrnr EX 



   ดชันี r สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการตรวจหาแนวโน้มเป็นกลางของการตรวจ
ใหค้ะแนน เป็นสหสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นทีเ่หลอืและโมเดลทีม่พีืน้ฐานมาจากคะแนนทีค่าดหวงัไวส้าํหรบั
ผูใ้หค้ะแนนเฉพาะ ในระดบัทีไ่มซ่บัซอ้น ดชัน้ีน้ีสามารถตรวจสอบสว่นทีเ่หลอืของการตรวจใหค้ะแนน
ของผูใ้หค้ะแนน (r) แต่ละคน ทีใ่หค้ะแนนความสามารถของนกัเรยีน (n) แต่ละคน และเชือ่มโยงโมเดล
ทีม่พีืน้ฐานจากคะแนนทีค่าดหวงัสาํหรบัการตรวจใหค้ะแนนแต่ละคู ่ 
  

    R  
    
    เมือ่   Rnr  แทน   สว่นทีเ่หลอื 
      Xnr   แทน   ความสามารถทีผู่ใ้หค้ะแนนคนที ่r ใหก้บันกัเรยีนคนที ่n 
      Enr   แทน   คะแนนจากโมเดลทีม่พีืน้ฐานจากการคาดหวงัของผูใ้ห ้
          คะแนนคนที ่r ใหก้บันกัเรยีนคนที ่n  และ 

    
m

0k
nrknr

nrk

kπE  

 
    เมื่อ π  มคีวามคลา้ยคลงึกบัโมเดลองคป์ระกอบของเวลาแสดงเป็นฟงักช์นั
ความน่าจะเป็น 
   สามารถคาํนวณคะแนนสว่นทีเ่หลอืทีค่าดหวงัไว ้ (Residual-Expected Rating) หรอื 
R-ER คา่สหสมัพนัธ ์(rres,exp) สาํหรบัผูใ้หค้ะแนนแต่ละคนเป็นเสมอืนคา่เฉลีย่ของแนวโน้มของผูใ้หค้ะแนน
ไปสูก่ารใชส้เกลกลางๆ มากเกนิไปโดย เมือ่ผูใ้หค้ะแนนแสดงหลกัฐานของการมแีนวโน้มการใชส้เกล
กลางๆ แสดงวา่ ผูใ้หค้ะแนนคนนัน้ใหค้ะแนนความสามารถของนกัเรยีนทีส่งู ในขณะทีก่ารทาํนายของ
โมเดลราสช์ หลายองคป์ระกอบจะใหค้ะแนนทีต่ํ่ากวา่ ในทางตรงกนัขา้มถา้ผูใ้หค้ะแนนใหค้ะแนนความสามารถ
ของนกัเรยีนตํ่า แต่การทาํนายของโมเดลราสช์แบบหลายองคป์ระกอบจะใหค้า่คะแนนทีส่งูกวา่ ดงัผล
จากการวจิยัแบบแผนการกระจายของสว่นทีเ่หลอื (แกน y) และคะแนนทีค่าดหวงั (แกน x) ควรจะ
แสดงความชนัทีเ่ป็นลบสาํหรบัผูใ้หค้ะแนนทีม่แีนวโน้มการใชส้เกลกลางๆ (นัน่คอื คา่ทีเ่ป็นลบของ 
rres,exp) ในกรณขีองความไมแ่มน่ยาํทีค่งที ่(Static Inaccuracy) มนัจะไมม่ปีระโยชน์อะไรเลยถา้คา่สหสมัพนัธ์
มคีา่เขา้ใกล ้0 ดงันัน้คา่สหสมัพนัธ ์R-ER ควรจะอ่อนไหวต่อผลกระทบของการมแีนวโน้มการใชส้เกล
กลางๆ แต่ควรจะไมเ่ป็นอทิธพิลโดยผลกระทบจากความไมแ่มน่ยาํทีค่งที ่(Static Inaccuracy Effect)  
   การตรวจสอบความเคลื่อนทีข่องผลกระทบจากผูใ้หค้ะแนน (Detecting Dynamic 
Rater Effects) มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเปลีย่นแปลงดชันีความคงทีข่องผลกระทบไปสูส่ถติทิีอ่อ่นไหว
ต่อผลกระทบการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูใ้หค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป โดยการเปรยีบเทยีบคา่ทีไ่ดม้าจาก
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ผูใ้หค้ะแนนเฉพาะในสองชว่งจุดเวลา (เช่น หน่ึงสามารถนําไปสูส่ถติกิารทดสอบเพือ่เปรยีบเทยีบ สอง
สหสมัพนัธ ์SR-ROR) ระลกึไวเ้สมอวา่เมือ่ผูใ้หค้ะแนนมคีวามแมน่ยาํสงู SR-ROR จะสงูในการเปรยีบเทยีบ
วา่ผูใ้หค้ะแนนคนใดทีไ่มแ่มน่ยาํ ดงันัน้ผูใ้หค้ะแนนทีก่ลายมาเป็นผูท้ีใ่หค้ะแนนแมน่ยาํมากกวา่ เมือ่
เวลาผา่นไปจะสรา้งการตรวจใหค้ะแนนทีผ่ลลพัธจ์ะมคีา่ SR-ROR สงู และผูท้ีใ่หค้ะแนนแมน่ยาํน้อยกวา่
เมือ่เวลาผา่นไปจะสรา้งการตรวจใหค้ะแนนทีผ่ลลพัธจ์ะมคีา่ SR-ROR ตํ่า เราสามารถทดสอบสมมตฐิานกลาง
ทีค่า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์2 คา่มคีา่เทา่กนั โดยทาํสหสมัพนัธ ์Fisher’s เปลีย่นรปูใหเ้ป็นมาตรฐาน 
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    การเปลีย่นรปูน้ีไดส้รา้งคา่ทีเ่ป็นบวกของ ZSR-ROR เมือ่ rSR-ROR มคีา่เขา้ใกล ้ 1.00, 
สรา้งคา่ทีเ่ป็นลบของ ZSR-ROR เมือ่ rSR-ROR มคีา่เขา้ใกล ้ -1.00 และสรา้งคา่ทีเ่ป็น .00 ของ ZSR-ROR 

เมือ่ rSR-ROR  มคีา่เขา้ใกล ้.00 ต่อมาสามารถเปลีย่นรปูสหสมัพนัธไ์ปสูก่ารทดสอบสมมตฐิาน เพือ่สรปุ
โดยไมค่าํนึงถงึวา่เป็นความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัเชงิสถติ ิ
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    เมือ่   แทน   คา่ทีไ่ดจ้ากการแปลงรปูดว้ยวธิ ีFisher ณ เวลา c 

cRORSRrZ


      Z  
bRORSRr 

bRORSRrZ


แทน   คา่ทีไ่ดจ้ากการแปลงรปูดว้ยวธิ ีFisher ณ เวลา b 

แทน   จาํนวนของการตรวจใหค้ะแนนในเวลาที่ เป็นฐาน       Nc       
cRORSRrZ



      Nb     แทน   จาํนวนของการตรวจใหค้ะแนนในเวลาที ่ เป็นฐาน 

 
   คา่ของสถติสิามารถเปรยีบเทยีบกบั Standard Normal Distribution มขีอ้ตกลงเบือ้งตน้
วา่เวลา B เกดิก่อนเวลา C แลว้ คา่ทีม่ากกวา่ .196 บ่งชีว้า่ SR-ROR ทีเ่ปรยีบเทยีบกบัเวลาที ่C สงูกวา่
สหสมัพนัธ ์ณ เวลา B อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ (ในระดบั .05) เป็นสญัญาณวา่มกีารเพิม่ขึน้ของ
ความแมน่ยาํเมือ่เวลาผา่นไป คา่ทีต่ํ่ากวา่ -1.96 บ่งชีว้า่ SR-ROR ทีเ่ปรยีบเทยีบกบัเวลาที ่C ตํ่ากวา่
สหสมัพนัธ ์ณ เวลา B อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(ในระดบั .05) เป็นสญัญาณวา่มกีารลดลงของความแมน่ยาํ
เมือ่เวลาผา่นไป คา่ทีต่ํ่ากวา่ .00 บ่งชีว้า่มกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อยของความแมน่ยาํเมือ่เวลาผา่นไป 
   สามารถอธบิายดว้ยภาพในความเปลีย่นแปลงของสหสมัพนัธ ์ R-ER เมือ่เวลาผา่น
ไปเพือ่วดัความแตกต่างของสเกลทีใ่ช ้ระลกึไวว้า่สหสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นทีเ่หลอืและการตรวจใหค้ะแนน
ทีค่าดหวงัมคีา่เขา้ใกล ้ .00 ในกรณขีองทัง้ความแมน่ยาํและไมแ่มน่ยาํ ในทางตรงกนัขา้มเมือ่ผลกระทบ
จากการใชส้เกลกลางๆ ถูกคน้พบ สหสมัพนัธ ์R-ER จะมคีา่ตดิลบ ดงันัน้จากน้ีไป การแปลงคา่ดว้ย 
Fisher ของ rres,exp ไดส้รา้งคา่ทีเ่ป็นลบสาํหรบั Zres,exp เมือ่ผูใ้หค้ะแนนใหค้ะแนนแสดงออกถงึการใช้
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สเกลกลางๆ คา่ Zres,exp เขา้ใกล ้ .00 เมือ่มหีลกัฐานเพยีงเลก็น้อยวา่ มกีารใชส้เกลกลางๆ และคา่ 
Zres,exp  เป็นบวก เมือ่มกีารกระจายตวัของคะแนนทีไ่ดจ้ากผูใ้หค้ะแนนมคีอ่นขา้งมาก (ตรงขา้มกบัการใช้
สเกลกลางๆ) 
   การประยกุตข์อ้มลูไปสูก่ารทดสอบเชงิสถติเิหมอืนวา่จะแสดงโมเดลเริม่ตน้ ดงัน้ี  
 

    

3N3N bc 
11

ZZ
Z expres,expres,

expres,expres,
bc

bc




  

 
    เมือ่ แทน  คา่ทีไ่ดจ้ากการแปลงรปูดว้ยวธิ ีFisher ของ R-ER ณ เวลา c 

cresZ exp,

     
bRORSRrZ



bRORSRr 

แทน  คา่ทีไ่ดจ้ากการแปลงรปูดว้ยวธิ ีFisher ของ R-ER ณ เวลา b 

     Nc     แทน   จาํนวนของการตรวจใหค้ะแนนในเวลาที ่ เป็นฐาน 
cresZ exp,

     Nb     แทน   จาํนวนของการตรวจใหค้ะแนนในเวลาที ่ Z เป็นฐาน 

 
   การเปรยีบเทยีบสถติน้ีิไปสู ่Standard Normal Distribution และมขีอ้ตกลงวา่ เวลา B 
เกดิก่อนเวลา C คา่ทีน้่อยกวา่ -1.96 มสีญัญาณวา่มกีารลดลงในการกระจายออกของการใชส้เกลกลางๆ 
เมือ่เวลาผา่นไป ในทางกลบักนั คา่ทีม่ากกวา่ 1.96 บ่งชีว้า่ มกีารเพิม่ขึน้ของการกระจายออกของการใช้
สเกลกลางๆ ของการตรวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไปและพรอ้มกนักบัการลดลงของการใชส้เกลกลางๆ  
ของผูใ้หค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป คา่ทีเ่ขา้ใกล ้.00 บ่งชีว้า่ มกีารเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อยของการตรวจ
ใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป   
 ดงันัน้กล่าวโดยสรปุ การระบุการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป การวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบความเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนนวา่ มคีวามแตกต่างกนัหรอืไมเ่ฉพาะในสองชว่ง
จุดเวลา คอืวนัที ่1 และวนัที ่2 ในขัน้แรกนัน้ ตอ้งพจิารณาวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนแต่ละคนใหค้ะแนนเชงิ
ประจกัษ์เหมาะสมกลมกลนืกบัโมเดล Partial Credit Model หรอืไมโ่ดยพจิารณาคา่ INFIT และ OUTFIT  
ต่อมาจงึระบุการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป จากคา่ Z-Score โดยทีค่า่ Z-Score 
ทีม่นียัสาํคญัทางสถติแิสดงวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนใหค้ะแนนไมค่งทีข่า้มเวลา ถา้ Z-Score ไมม่นียัสาํคญั
ทางสถติแิสดงวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนใหค้ะแนนคงทีข่า้มเวลา   
 กล่าวโดยสรปุ จุดประสงคห์ลกัของการวดัผลการศกึษาคอืสามารถวดัสมองใหต้รงกบัความสามารถ
ทีแ่ทจ้รงิของนกัเรยีนเพื่อการนําผลนัน้ไปพฒันาในลาํดบัต่อไป แต่การประเมนิผูใ้หค้ะแนนอาจจะเปลีย่นแปลง
ขา้มเวลาหรอืขา้มขอ้สอบ ขอ้สอบบางขอ้อาจใหค้ะแนนยากกวา่ขอ้อื่นๆ และความแปรปรวนในการอบรม
ผูใ้หค้ะแนนอาจจะไดร้บัผลกระทบจากพฤตกิรรมของผูใ้หค้ะแนน แมว้า่ทฤษฎกีารสรุปอา้งองิจะเสนอแนะ
วธิโีดยตรงในการประเมนิความคงทีข่องผูใ้หค้ะแนน แต่วา่ไมม่วีธิใีดทีจ่ะประเมนิความคงทีข่องผูใ้ห้
คะแนนจนเมือ่โมเดล IRT ถูกนํามาใช ้โมเดล IRT สว่นใหญ่สมมตฐิานวา่การตอบของผูส้อบในแต่ละขอ้

 
 



 
 

59 

เป็นอสิระจากการตอบขอ้สอบขอ้อื่นๆ เป็นเงือ่นไขบนความสามารถของผูส้อบ เมื่อใชผู้ใ้หค้ะแนนหลายคน 
(Multiple Raters) ในการประเมนิการตอบขอ้สอบของผูส้อบ และคะแนนทีห่ลากหลาย (Multiple rating)  
จากทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งตน้ ทีก่ารวจิยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ คอื ความคลาดเคลื่อนทีม่แีหล่งทีม่า
จากภายในผูต้รวจใหค้ะแนน และความคลาดเคลื่อนทีม่แีหล่งทีม่าจากภายนอกผูต้รวจใหค้ะแนน ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึไดค้ดัเลอืกความคลาดเคลื่อนทีส่ง่ผลต่อการตรวจใหค้ะแนนออกเป็นความคลาดเคลื่อนทีม่แีหล่ง 
ทีม่าจากภายในผูต้รวจใหค้ะแนน คอื ความเขม้งวด/ใจด ี(Severity/Leniency) ความลาํเอยีงทางเพศ
ของผูใ้หค้ะแนน (Differential Rater Functioning : DRF) และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูใ้หค้ะแนน
เมือ่เวลาผา่นไป (Differential Rater Functioning Over Time : DRIFT) และความคลาดเคลื่อนทีม่แีหล่ง 
ทีม่าจากภายนอกผูต้รวจใหค้ะแนน คอื วธิกีารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความ ซึง่มอียู ่3 แบบ คอื  
การตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ (Holistic Scoring Rubrics) การตรวจใหค้ะแนนแบบแยก
องคป์ระกอบ (Analytic Scoring Rubrics) และการตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสาน (Annotated Scoring 
Rubrics)   
 
ตอนท่ี 3 ความเท่ียงตรง 
 ในตอนน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเทีย่งตรงไวด้งัน้ี คอื ความหมาย ความสาํคญั  
และประเภทของความเทีย่งตรง  ความหมายและการแสดงหลกัฐานความเทีย่งตรง ซึง่จะกล่าวถงึทีม่า
และรายละเอยีดของตวัแปรตาม ดงัน้ี 
 1. ความหมายของความเท่ียงตรง 
  การหาความเทีย่งตรง เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการแปลความหมายของ
เครือ่งมอืวดั โดยมเีป้าหมายเพือ่แปลความหมายของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวดัวา่ขอ้มลูทีไ่ดม้านัน้เป็นตวัแทน 
ทีด่ใีนการบรรยายคุณลกัษณะ และพยากรณ์คุณลกัษณะอื่นไดด้เีพยีงไร ความเทีย่งตรงถอืเป็นระดบั
ความแมน่ยาํทีเ่ครือ่งมอืวดัจะวดัในสิง่ทีต่อ้งการวดั ถา้มคีวามถูกตอ้งแมน่ยาํสงูกแ็สดงวา่เครื่องมอืวดันัน้
มคีวามเทีย่งตรงสงู ความเทีย่งตรงเป็นคุณสมบตัทิีส่าํคญัของเครื่องมอืทุกชนิด ทัง้แบบทดสอบผลสมัฤทธิ ์
ทางการศกึษา แบบทดสอบวดัความถนดั แบบทดสอบวดัเจตคต ิแบบวดับุคลกิภาพ ฯลฯ ซึง่ทุกฉบบั
จะตอ้งมคีุณภาพดา้นความเทีย่งตรง จงึจะเชื่อไดว้า่เป็นเครือ่งมอืวดัทีด่แีละผลทีไ่ดจ้ากการวดัจะถกูตอ้ง
ตรงตามความตอ้งการ (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2545: 171 – 172)   
  ความเทีย่งตรง (Validity) หมายถงึ ความสามารถของเครือ่งมอืในการวดัในสิง่ทีต่อ้งการวดั
ไดต้ามจุดมุง่หมายทีก่าํหนด (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543; มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
2549; เตอืนใจ เกตุษา.  2549; เยาวด ีวบิลูยศ์ร.ี  2552; Linderman; & Merenda.  1979; Carmines; & 
Zeller.  1987; Lyman.  1991; & Gruijter; & Van, der Kamp.  2008) นอกจากน้ียงัเป็นระดบัความสอดคลอ้ง
หรอืความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนทีไ่ดจ้ากการวดักบัสิง่ทีต่อ้งการวดันัน่เอง (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 
2547; & Gruijter; & Van, der Kamp.  2008) ความเทีย่งตรงเป็นคุณสมบตัทิีส่าํคญัมากของแบบทดสอบ
ทีผู่ใ้ชแ้บบทดสอบจะตอ้งคาํนึงถงึ (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543; บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 
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2547; มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช.  2549; เตอืนใจ เกตุษา.  2549; & Linderman; & Merenda. 
1979) ความเทีย่งตรงของแบบทดสอบมปีระโยชน์ทัง้ในทางทฤษฎกีารทดสอบและในทางปฏบิตั ิโดยทัว่ไป
แบบทดสอบมจุีดมุง่หมายเพือ่ทาํความเขา้ใจ เพื่ออธบิาย และเพื่อทาํนายพฤตกิรรมต่างๆ ของผูส้อบ  
จุดมุง่หมายของแบบทดสอบจะบรรลุผลยอ่มขึน้อยูก่บัความสามารถในการอา้งองิคะแนนนัน้ ไปยงัผูส้อบ
ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ แบบทดสอบทีใ่ชใ้นการวจิยัน้ีเป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบทดสอบ
ทีม่คีวามเทีย่งตรงยอ่มทาํใหผ้ลทีไ่ดส้ามารถระบุวา่นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิต์รงตามจุดมุง่หมายของการวดั 
  ถงึแมว้า่ ความเทีย่งตรงจะมคีวามสาํคญัในการวดัผลการศกึษามากกต็าม แต่บางครัง้
จะพบวา่ ไดเ้กดิความเขา้ใจผดิในกลุ่มนกัการศกึษาในเรือ่งการอา้งถงึความเทีย่งตรงของแบบทดสอบ  
เพราะแบบทดสอบฉบบัหน่ึงนัน้จะเป็นเพยีงเครือ่งมอืทีใ่ชเ้พือ่อา้งองิคะแนนไปสูส่ิง่ทีว่ดัเทา่นัน้ ถา้หาก
ใชเ้ครือ่งมอืผดิโดยการนําไปใชใ้นสถานการณ์ทีไ่มเ่หมาะสม กม็ไิดห้มายความวา่เครือ่งมอืนัน้มขีอ้บกพรอ่ง
หากแต่เป็นขอ้บกพรอ่งทีม่ตีน้เหตุมาจากผูใ้ช ้การวดัความเทีย่งตรง นอกจากจะมคีวามสาํคญัในทาง
การศกึษาแลว้ยงัมคีวามสาํคญัต่อกจิกรรมอื่นๆ ทีใ่ชร้ะเบยีบวธิกีารทางวทิยาศาสตรอ์กีดว้ย 
 ดงันัน้ ความเทีย่งตรง หมายถงึ ความสามารถของเครือ่งมอืในการวดัในสิง่ทีต่อ้งการวดัได้
ตามจุดมุง่หมายทีก่าํหนด 
 2. ประเภทของความเท่ียงตรง 
  การแบ่งประเภทของความเทีย่งตรง มกัแบ่งออกตามเกณฑท์ีใ่ชใ้นการอา้งองิ ซึง่จาก
การศกึษาเอกสารพบวา่มกีารแบ่งประเภทความเทีย่งตรงออกเป็น 2 – 4 ประเภท โดยสว่นใหญ่แลว้
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543; บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2547; 
เตอืนใจ เกตุษา. 2549; มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช.  2549; เยาวด ีวบิลูยศ์ร.ี  2552; Carmines; & 
Zeller.  1987; & Gruijter; & Van, der Kamp.  2008) คอื 
   1. ความเทีย่งตรงตามเน้ือหา (Content Validity) เป็นความสามารถของเครือ่งมอื
ทีว่ดัไดต้ามเน้ือหาทีต่อ้งการจะวดั ซึง่การพจิารณาความเทีย่งตรงชนิดน้ีจะใชก้ารวเิคราะหอ์ยา่งมเีหตุผล 
(Rational Analysis) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทยอ่ย คอื ความเทีย่งตรงเชงิเหตุผล (Logical Validity) 
และความเทีย่งตรงเชงิประจกัษ์ (Face Validity) 
   2. ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง (Construct Validity) เป็นความสามารถของเครือ่งมอื
ทีว่ดัไดต้รงตามลกัษณะหรอืตามทฤษฎต่ีางๆ ของโครงสรา้งนัน้ 
   3. ความเทีย่งตรงตามเกณฑส์มัพนัธ ์ (Criterion–Related Validity) เป็นความสามารถ
ของเครือ่งมอืทีเ่อาผลการวดัของแบบทดสอบไปหาความสมัพนัธก์บัเกณฑท์ีต่อ้งการ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทยอ่ย 
คอื ความเทีย่งตรงตามสภาพ และความเทีย่งตรงเชงิพยากรณ์ 
 ในงานวจิยัชิน้น้ีผูว้จิยัสนใจจะแสดงความเทีย่งตรงตามเน้ือหา ในประเภทยอ่ยความเทีย่งตรง
เชงิประจกัษ์ ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง ตามวธิลีกัษณะหลาก-วธิหีลาย และความเทีย่งตรงตามเกณฑ์
สมัพนัธใ์นประเภทยอ่ย ความเทีย่งตรงตามสภาพ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
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 3. การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรง  
  3.1 การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ความเทีย่งตรงตามเน้ือหา คอืการลง 
ความคดิเหน็เกีย่วกบัความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาของเครือ่งมอืวดักบัเน้ือหาของเกณฑ ์ถา้มคีวามสอดคลอ้ง
กนัมากแสดงวา่ มหีลกัฐานแสดงความเทีย่งตรงตามเน้ือหามาก ซึง่เครือ่งมอืทีม่คีวามเทีย่งตรงตามเน้ือหาสงู
เครือ่งมอืนัน้ จะตอ้งมเีน้ือหาขอ้คาํถามทีนํ่ามาสรา้งเป็นขอ้คาํถามแต่ละขอ้ครอบคลุมเน้ือหาอยา่งครบถว้น  
คาํวา่ "เน้ือหา" ซึง่เป็นเกณฑข์องความเทีย่งตรงตามเน้ือหาน้ี ไมไ่ดห้มายถงึเฉพาะเน้ือหาวชิาเพยีง
อยา่งเดยีว แต่ยงัหมายถงึพฤตกิรรมแสดงออกตามเน้ือหานัน้ดว้ย วธิกีารแสดงหลกัฐานความเทีย่งตรง
ตามเน้ือหาจะใชดุ้ลยพนิิจของผูเ้ชีย่วชาญ โดยอาศยัหลกัฐานผลการตดัสนิของผูเ้ชีย่วชาญในคุณลกัษณะ
ทีต่อ้งการจะวดั ถอืไดว้า่เป็นการแสดงหลกัฐานทีม่คีวามเป็นอตันยัมาก (จนิตนา  ธนวบิลูยช์ยั.  2535: 71) 
ดงันัน้สิง่ทีพ่งึระลกึไวเ้สมอกค็อื ขอ้สรปุทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบความเทีย่งตรงน้ี จะมลีกัษณะเป็นเพยีงวา่
แบบทดสอบทีส่รา้งขึน้นัน้ดเูหมอืนวา่ จะวดัคุณลกัษณะทีต่อ้งการวดัเทา่นัน้ยงัสรปุไมไ่ดว้า่สามารถวดั
คุณลกัษณะนัน้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ แต่การหาความเทีย่งตรงตามเน้ือหาน้ีนบัไดว้า่ควรเป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัแรก
ของการหาความเทีย่งตรงชนิดอื่นๆ  
   เครื่องมอืในการวจิยัในครัง้น้ี ตอ้งผา่นการหาความเทีย่งตรงเชงิประจกัษ์ ซึง่เป็น
ประเภทยอ่ยของความเทีย่งตรงตามเน้ือหา เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั จะสามารถวดัได้
ตรงกบัจุดประสงคข์องการวจิยัมากทีส่ดุ 
  3.2 การแสดงหลกัฐานเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง หลกัฐานการแสดงความเทีย่งตรงตาม
โครงสรา้งเป็นการแสดงวา่ เครือ่งมอืวดันัน้สามารถวดัภายใตข้อบเขต ความหมาย หรอืคุณลกัษณะประจาํ
ตามโครงสรา้งทางทฤษฎทีีส่มมตขิึน้นัน้ ไดเ้พยีงใด คาํวา่ "โครงสรา้ง" (Construct) ในทีน้ี่หมายถงึ
ตวัประกอบหรอืองคป์ระกอบ (Factor) ดงันัน้การหาความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งจงึเป็นการหาความสอดคลอ้ง
ระหวา่งองคป์ระกอบทีว่ดัในเครือ่งมอืวดักบัองคป์ระกอบทีต่อ้งการวดัวา่วดัในองคป์ระกอบเดยีวกนัหรอืไม ่
(บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2545: 177) และพงึระลกึอยูเ่สมอวา่ตวัแบบทดสอบไมใ่ชส่ิง่ทีเ่ราสนใจ
แต่ความสนใจจะอยูท่ีแ่บบทดสอบไดส้ะทอ้นปรากฏการณ์ในโลกของความเป็นจรงิ หรอืพฤตกิรรม หรอื
คุณสมบตับิางประการหรอืไม ่ เพราะลกัษณะทีเ่ป็นแบบแผนและนามธรรมไมส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง
ดว้ยสมัผสัทัง้ 5 แต่ตอ้งอาศยัการอา้งองิจากปรากฏการณ์ทีส่งัเกตได ้(จนิตนา ธนวบิลูยช์ยั. 2535: 80)   
   การแสดงหลกัฐานความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งจะตอ้งใหนิ้ยามปฏบิตักิาร (Operational  
Definition) โดยอาศยัทฤษฎใีดทฤษฎหีน่ึงเป็นหลกั แลว้จงึสรา้งเครือ่งมอืวดัสิง่นัน้ตามคาํนิยามปฏบิตักิารณ์  
ซึง่นิยามปฏบิตักิารจะประกอบไปดว้ย 3 สว่น คอื คุณลกัษณะ (Trait) ทีต่อ้งการวดั สิง่เรา้หรอืสถานการณ์
ทีจ่ะกระตุน้ใหคุ้ณลกัษณะนัน้แสดงออกมา และการตอบสนองแสดงออกทีส่ามารถสงัเกตเหน็ได ้ ความเทีย่งตรง
เชงิโครงสรา้งจะมลีกัษณะคลา้ยกนักบัความเทีย่งตรงตามเน้ือหาและความเทีย่งตรงตามเกณฑ ์แต่ความแตกต่าง
อยูท่ีห่ลกัฐานความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งตอ้งสะสมรายละเอยีดจากหลายแหล่ง การกาํหนดเกณฑเ์พยีง
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เกณฑเ์ดยีวจงึไมเ่พยีงพอทีจ่ะอธบิายความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งได ้ ตอ้งอาศยัรายละเอยีดทีม่ากกวา่
หรอืตอ้งอาศยัเกณฑห์ลายเกณฑ ์(บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2545: 178) 
   วธิกีารแสดงหลกัฐานความเทีย่งตรงตามโครงสรา้งนัน้ เป็นการแสดงหลกัฐานว่า
เครือ่งมอืนัน้สามารถวดัขอบเขต ความหมาย หรอืคุณลกัษณะประจาํตามโครงสรา้งทีส่มมตขิึน้นัน้ได้
เพยีงใด การแสดงหลกัฐานความเทีย่งตรงตามโครงสรา้งมหีลายวธิ ีเชน่ วธิพีจิารณาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์
ทีก่าํหนด วธิเีปรยีบเทยีบจากกลุ่มทีต่่างกนั วธิเีปรยีบเทยีบกบัเครือ่งมอืมาตรฐานทีว่ดัคุณลกัษณะเดยีวกนั  
วธิกีารหาความสอดคลอ้งภายในเครือ่งมอืวดั วธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ และวธิกีารวเิคราะหล์กัษณะ
หลาก-วธิหีลาย ซึง่งานวจิยัครัง้น้ีสนใจการหาความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งโดยใชว้ธิกีารวเิคราะหล์กัษณะ
หลาก-วธิหีลาย 
   การวเิคราะหล์กัษณะหลาก-วธิหีลาย (Multitrait-Multimethod Analysis) หมายถงึ  
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งผลการวดัคุณลกัษณะต่าง  ๆของมนุษยด์ว้ยวธิกีารต่าง  ๆโดยถอืหลกัการว่า 
ถา้วดัลกัษณะเดยีวในตวัมนุษยด์ว้ยวธิวีดัหลาย  ๆวธิแีลว้ ผลการวดัดว้ยวธิเีหล่านัน้ ยอ่มมคีวามสมัพนัธก์นั
สงู แต่ถา้วดัลกัษณะต่าง  ๆของมนุษยด์ว้ยวธิกีารทีต่่างกนั ผลจากการวดัเหล่านัน้ยอ่มไมม่คีวามสมัพนัธก์นั  
หรอืมคีวามสมัพนัธก์นัตํ่ามาก 
   แนวคดิและหลกัการของการวเิคราะหล์กัษณะหลาก-วธิหีลาย แคมป์เบล และ ฟิสค ์
(สาํเรงิ บุญเรอืงรตัน์.  2547: 120; อา้งองิจาก Campbell; & Fiske.  1995) เป็นผูเ้สนอความคดิเมตรกิซ์
ลกัษณะหลาก-วธิหีลาย (Multitrait-Multimethod Matrix : MTMM) คาํวา่ ลกัษณะหลาก ตรงกบัภาษาองักฤษวา่  
Multitrait สว่นคาํวา่วธิหีลาย ตรงกบัคาํภาษาองักฤษวา่ Multimethod โดยเมตรกิซจ์ะแสดงคา่สหสมัพนัธ์
ระหวา่งผลการวดัลกัษณะต่าง  ๆของมนุษยด์ว้ยวธิต่ีาง  ๆกนั มนุษยแ์ต่ละคนมลีกัษณะ (Trait) ต่าง  ๆอยูใ่นตวั
มากมายหลายชนิด เชน่ มคีวามรู ้มคีวามถนดัดา้นภาษา มคีวามถนดัดา้นคณติศาสตร ์มคีวามถนดั
ดา้นมติสิมัพนัธ ์มคีวามซื่อสตัย ์มคีวามรบัผดิชอบ มมีนุษยสมัพนัธ ์มวีนิยั มคีวามขยนัอดทน มคีวามเมตตา
กรณุา เป็นตน้   
    ถา้ให ้  T1   แทน   ลกัษณะที ่ 1 
      T2   แทน   ลกัษณะที ่ 2 
      T3   แทน   ลกัษณะที ่ 3 
      Tn   แทน   ลกัษณะที ่ n 
 

   จะเหน็วา่มลีกัษณะต่างๆ กนั ตัง้แต่ T1, T2, T3,..., Tn ในแต่ละบุคคลมลีกัษณะเหล่าน้ี
มากน้อยแตกต่างกนั และแต่ละลกัษณะจะมวีธิวีดั (Method) ไดห้ลายวธิ ีเชน่ วดัความรู ้อาจใชแ้บบทดสอบ
เลอืกตอบเป็นวธิทีี ่1 การสมัภาษณ์เพื่อประเมนิความรูเ้ป็นวธิทีี ่2 หรอืวธิอีื่นๆ เพื่อวดัความรู ้การวดั
วา่ บุคคลใดมคีวามรบัผดิชอบสงู กอ็าจวดัไดห้ลายวธิ ีเชน่ มอบหมายงานใหท้าํแลว้สงัเกต ประเมนิ
ความรบัผดิชอบหรอืสรา้งแบบทดสอบเพือ่วดัความรบัผดิชอบ เป็นตน้ 
 

    ถา้ให ้  M1   แทน   วธิทีี ่1  สาํหรบัวดัลกัษณะที ่1 
      M2   แทน   วธิทีี ่2  สาํหรบัวดัลกัษณะที ่1 
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      M3   แทน   วธิทีี ่3   สาํหรบัวดัลกัษณะที ่1 
      Ml    แทน   วธิทีี ่ l สาํหรบัวดัลกัษณะที ่1 
   ลกัษณะที ่1 สามารถวดัไดด้ว้ยวธิ ีM1, M2, M3,..., Ml นกัวดัผลพยายามสรา้งเครื่องมอื
หรอืพฒันาเทคนิควธิกีารวดัต่างๆ อยูเ่สมอ เพือ่จะไดรู้ส้ภาพลกัษณะต่างๆ ของมนุษย ์เมือ่สรา้งวธิวีดั
แลว้กต็อ้งตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครือ่งมอืนัน้วา่ มคีวามเทีย่งตรงมากน้อยเพยีงใด แคมป์เบล
และ ฟิงค ์กาํหนดหลกัการณ์ไว ้ดงัน้ี 
    1. ถา้แบบทดสอบต่างชนิด ต่างกว็ดัลกัษณะเดยีวกนัแลว้ สหสมัพนัธจ์ากผล
การทดสอบดว้ยแบบทดสอบเหล่านัน้จะตอ้งสงู เรยีกลกัษณะของแบบทดสอบเชน่น้ีวา่มคีวามเทีย่งตรง
เชงิเหมอืน (Convergent Validity) 
    2. ถา้แบบทดสอบต่างชนิดต่างกว็ดัลกัษณะซึง่ต่างกนัแลว้ ผลการทดสอบดว้ย
แบบทดสอบเหล่านัน้ จะไมม่สีหสมัพนัธก์นัหรอืมสีหสมัพนัธก์นัตํ่า เรยีกลกัษณะของแบบทดสอบเชน่น้ีวา่  
ความเทีย่งตรงเชงิจาํแนก (Discriminant Validity)  
 จากคา่สหสมัพนัธล์กัษณะหลาก-วธิหีลายนัน้สามารถสรุปเป็นเกณฑใ์นการวเิคราะหค์วามเทีย่งตรง
ของแบบทดสอบไดด้งัน้ี (สาํเรงิ บุญเรอืงรตัน์.  2547: 120 – 123) 
  1. คา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบจะสงูกวา่คา่ความเทีย่งตรงเชงิเหมอืน 
  2. คา่ความเทีย่งตรงเชงิเหมอืนจะมคีา่มากกวา่คา่ความเทีย่งตรงเชงิจาํแนก 
  3. คา่ความเทีย่งตรงเชงิเหมอืนจะมคีา่สงู และมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
  4. คา่ความเทีย่งตรงเชงิจาํแนกจะมคีา่ตํ่า และคา่นัน้ใกลเ้คยีงกบั 0 หรอืเป็น 0 
  3.3 การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามสภาพ การแสดงหลกัฐานความเทีย่งตรง
ตามสภาพสามารถหาไดโ้ดยการนําคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบและคะแนนทีเ่ป็นตวัเกณฑม์าคาํนวณหา
ความสมัพนัธ ์โดยหาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient) โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
แบบเพยีรส์นั (Peason Product Moment Correlation Coefficient) (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 
2543; บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2547; มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  2549; และ เยาวด ีวบิลูยศ์ร.ี 
2552) ดงัน้ี 
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   เมือ่   X   แทน   คะแนนทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบ 
     Y แทน   คะแนนเกณฑ ์
     N   แทน   จาํนวนผูส้อบ 
 

    การแสดงหลกัฐานความเทีย่งตรงตามสภาพของแบบทดสอบองิเกณฑ ์หมายถงึ แบบทดสอบ
องิเกณฑท์ีส่ามารถวดัความรอบรู ้ (Master) และไมร่อบรู ้ (Nonmaster) ของนกัเรยีนในการทดสอบ
(Test status) ในแต่ละจุดประสงคว์า่ตรงกบัสภาพความจรงิหรอืไม ่ถา้ตรงกบัสภาพความรูจ้รงิ กแ็สดงวา่
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มคีวามเทีย่งตรงสงูจากคา่ของ “ ” มคีา่ระหวา่ง -1 ถงึ +1 ถา้ค่า “ ” มคีา่ใกล ้+1 แสดงวา่มคีวามเทีย่งตรงตํ่า
หรอืไมเ่ทีย่งตรง 
   แต่ในกรณีทีต่อ้งการเปรยีบเทยีบค่าสหสมัพนัธข์องกลุ่มตวัอยา่งกบัประชากรนัน้
โดยปกตแิลว้การแจกแจงของคา่สหสมัพนัธน์ัน้มลีกัษณะการแจกแจงแบบเบ ้ดงันัน้จงึแปลงสหสมัพนัธ ์r 
เป็น z' ซึง่จะมกีารแจกแจงใกลเ้คยีงกบัโคง้ปกต ิ(ฉตัรศริ ิปิยะพมิลสทิธ.์  ม.ป.ป: ออนไลน์) โดยใชส้ตูร 
 

        rrz  1ln1ln
2

1
'  

 

เมือ่ ln  แทน  ลอการทิึม่ฐานธรรมชาต ิ       

   สาํหรบังานวจิยัชิน้น้ีผูว้จิยัใชก้ารแสดงหลกัฐานความเทีย่งตรงตามสภาพของแบบทดสอบ
องิกลุ่ม โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Peason Product Moment Correlation Coefficient)  
เพือ่หาคา่สหสมัพนัธ ์r แต่ในกรณทีีต่อ้งการเปรยีบเทยีบคา่สหสมัพนัธข์องกลุ่มตวัอยา่งกบัประชากรนัน้
โดยปกตแิลว้การแจกแจงของคา่สหสมัพนัธน์ัน้มลีกัษณะการแจกแจงแบบเบ ้ดงันัน้จงึแปลงสหสมัพนัธ ์r 
เป็น z' ซึง่จะมกีารแจกแจงใกลเ้คยีงกบัโคง้ปกต ิจากนัน้จงึนําคา่ทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่ง
คา่สหสมัพนัธฟิ์ชเชอร ์ z' เพือ่หาวา่ภายใตเ้งือ่นไข การใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ในสดัสว่น
ของจาํนวนของผูใ้หค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะผูใ้หค้ะแนนแตกต่างกนั เงือ่นไขใดจะสมัพนัธก์บัคะแนนการเขยีน
เรยีงความและคะแนนจากการสอบการเขยีนจดหมายของนกัเรยีนมากทีส่ดุ 
   ในงานวจิยัชิน้น้ีหาหลกัฐานความเทีย่งตรงของความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 คอื ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย และความเทีย่งตรง
ตามสภาพภายใตก้ารใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ในสดัสว่นของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนน
ทีม่คีุณลกัษณะแตกต่างกนั เงือ่นไขใดทีม่คีวามเทีย่งตรงตามสภาพสงูสดุ   
 
ตอนท่ี 4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ในตอนน้ีผูว้จิยัไดร้วบรวมเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน  
คุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน และความเทีย่งตรงไว ้ดงัน้ี   
 1. การตรวจให้คะแนนการเขียน 
  นิศารตัน์ คงสวสัดิ ์(2544) ไดศ้กึษาผลการวเิคราะหค์า่ความเชื่อมัน่ของผูต้รวจแบบทดสอบ
ความเรยีงทีม่จีาํนวนผูต้รวจ และวธิกีารตรวจต่างกนั โดยมจุีดมุง่หมายสาํคญัเพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ผลการวเิคราะหค์า่ความเชื่อมัน่ของผูต้รวจแบบทดสอบความเรยีงทีม่ผีูต้รวจใหค้ะแนนจาํนวนแตกต่างกนั  
คอื 2, 3 และ 4 คน เมื่อใชว้ธิกีารตรวจวธิเีดยีวกนั และใชว้ธิกีารตรวจต่างวธิกีนั คอื การตรวจวธิวีเิคราะหย์อ่ย 
(Analytic Method) และการตรวจวธิปีระเมนิรวม (Holistic Method) เมือ่มผีูต้รวจจาํนวนเทา่กนั กลุม่ตวัอยา่ง
เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ของโรงเรยีนสงักดัคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จาํนวน 60 คน  
และผูต้รวจแบบทดสอบความเรยีงเป็นครผููส้อนวชิาสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  
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ของโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จาํนวน 4 คน ตรวจแบบทดสอบความเรยีง
จาํนวน 5 ขอ้ ผลการวจิยัพบวา่ เมือ่มผีูต้รวจจาํนวนแตกต่างกนั โดยใชว้ธิกีารตรวจเดยีวกนั คา่เฉลีย่
ของความเชื่อมัน่ของผูต้รวจมคีวามแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิและเมื่อผูต้รวจจาํนวนเทา่กนั  
โดยใชว้ธิกีารตรวจต่างกนั คา่เฉลีย่ของความเชื่อมัน่ของผูต้รวจมคีวามแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญั
ทางสถติ ิ
  อญัญารตัน์ เจรญิพฤฒนิาถ (2546) ไดพ้ฒันาแบบประเมนิทกัษะการอา่น คดิวเิคราะห ์
เขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ซึง่สรา้งและพฒันาแบบประเมนิทกัษะการอา่น คดิวเิคราะห ์เขยีน 
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยใชแ้นวคดิในการประเมนิทกัษะการอา่น คดิวเิคราะห ์ เขยีนมาเป็น
กรอบแนวคดิ แลว้สนทนากลุ่ม กลุ่มคร ูนกัเรยีน ผูป้กครอง เพือ่สรา้งตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารตรวจให้
คะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ กลุ่มตวัอยา่งคอื นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 จาํนวน 3,065 คน 
ซึง่ไดม้าจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน ผลการวจิยัพบวา่ 1) แบบประเมนิทกัษะการอา่น คดิวเิคราะห ์
เขยีน ม ี10 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ การประเมนิทกัษะการอ่าน ตวับ่งชี ้คอื ความคล่องในการอา่น ความเขา้ใจ
ในการอา่น วธิกีารอา่นสาร การประเมนิทกัษะการคดิวเิคราะห ์ตวับ่งชี ้คอื วเิคราะหเ์น้ือหา วเิคราะห์
ความสมัพนัธ ์วเิคราะหห์ลกัการ การประเมนิทกัษะการเขยีน ตวับ่งชี ้คอื เน้ือเรื่อง ลาํดบัเรือ่ง ไวยากรณ์ 
กลไกการเขยีน 2) คณุภาพของแบบประเมนิทกัษะการอา่น คดิวเิคราะห ์ เขยีน พบวา่ แบบประเมนิ
ทกัษะการอา่น คดิวเิคราะห ์ เขยีน มคีวามตรงตามเน้ือหา คา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งตวับ่งชีก้บั
ทกัษะทีป่ระเมนิ และระหวา่งเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนกบัตวับ่งชีม้คีา่เทา่กบั 0.83 – 1.00 มคีวามตรง
เชงิเกณฑส์มัพนัธ ์ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิ
ทัง้ 3 ทกัษะกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .01 มคีวามตรงเชงิจาํแนก 
จากการทดสอบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉลีย่ของนกัเรยีน ทีม่ทีกัษะทางการเรยีนสงูและตํ่า พบวา่ มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .01 และมคีวามตรงเชงิโครงสรา้งทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชงิยนืยนั 
  ปวณีา ปีอาทติย ์(2545) ไดศ้กึษาจาํนวนผูป้ระเมนิและจาํนวนงานเขยีนทีเ่หมาะสมเมื่อ
ใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนทีต่่างกนั มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) เปรยีบเทยีบความเชื่อมัน่ซึง่แทนดว้ยคา่
สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิของคะแนนการประเมนิงานเขยีนจากผูป้ระเมนิจาํนวน 4 คน เมือ่ใชเ้กณฑ์
การตรวจใหค้ะแนนแบบภาพรวม (Holistic Scoring Rubric) และผูป้ระเมนิจาํนวน 4 คนทีใ่ชเ้กณฑ์
การตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ (Analytic Scoring Rubric) และ 2) เพือ่หาจาํนวนผูป้ระเมนิ
และจาํนวนงานเขยีนทีเ่หมาะสมเมือ่ใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนแบบภาพรวม (Holistic Scoring Rubric) 
หรอืเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ (Analytic Scoring Rubric) กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 
ผลงานการเขยีนวชิาภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จาํนวน 117 ผลงาน และผูป้ระเมนิ
จาํนวน 8 คน ทีใ่ชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนแบบภาพรวม และเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนแบบแยก
องคป์ระกอบ ผลการวจิยัพบวา่ ภายใตช้ิน้งานจาํนวน 117 ชิน้ ผูป้ระเมนิจาํนวน 4 คน เมื่อใชเ้กณฑ์
การตรวจใหค้ะแนนแบบภาพรวม คา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิเทา่กบั 0.71484 และเมือ่ใชเ้กณฑ์
การตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ คา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิเท่ากบั 0.81410 ถา้ตอ้งการ
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ใชผู้ป้ระเมนิ 1 คน และกาํหนดใหค้า่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนแบบ
ภาพรวมเป็น 0.2, 0.4, 0.6 และ 0.8 ใชจ้าํนวนชิน้งานอยา่งน้อย 4, 8, 16 และ 28 ชิน้ ตามลาํดบั 
สว่นเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ เมือ่กาํหนดคา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิเป็น 0.2 
และ 0.4 ใชจ้าํนวนชิน้งานน้อยกวา่ 4 ชิน้ เมือ่กําหนดคา่สมัประสทิธิก์ารสรุปอา้งองิเป็น 0.6 ใชจ้าํนวน
ชิน้งานอยา่งน้อย 8 ชิน้ และเมือ่กําหนดค่าสมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิเป็น 0.8 ใชช้ิน้งานอยา่งน้อย 12 ชิน้ 
ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัผูป้ฏบิตัวิา่ จะเลอืกใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนการสอน 
  พรรณ ีเจยีมสบุุตร (2543) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการแกโ้จทยป์ญัหาทางคณติศาสตรท์ีม่จีาํนวนผูต้รวจและวธิกีารตรวจต่างกนั โดยมจุีดมุง่หมาย เพื่อ 
เปรยีบเทยีบคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาทางคณติศาสตร์
ทีม่จีาํนวนผูส้อบ 2 คน และ 3 คน โดยใชว้ธิกีารตรวจวธิปีระเมนิรวม และวธิวีเิคราะหย์อ่ย โดยศกึษา
กบักลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2542 ของโรงเรยีนในสงักดั
กรมสามญัศกึษา กรงุเทพมหานคร กลุ่ม 7 จาํนวน 70 คน ซึง่เลอืกมาโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน เครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เรือ่ง
สมการและอสมการ ผลการวจิยัพบวา่ คา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย์
ปญัหาทางคณติศาสตรด์ว้ยวธิวีเิคราะหย์อ่ย ทีม่จีาํนวนผูต้รวจ 2 คน และ 3 คน มคีา่เทา่กบั 0.92 และ 
0.96 ตามลาํดบั ซึง่แตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นการตรวจใหค้ะแนนดว้ยวธิรีวม  
ทีม่จีาํนวนผูต้รวจ 2 คน และ 3 คน มคีา่เทา่กบั 0.97 และ 0.98 ตามลาํดบั ซึง่แตกต่างกนัอยา่งไมม่ี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ คา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาทางคณติศาสตร์
ทีใ่ชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบวธิรีวม และวธิวีเิคราะหข์องผูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน มคีา่เทา่กบั 0.97 
และ 0.92 ตามลาํดบั ซึง่แตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นแบบทดสอบทีใ่ชว้ธิกีารตรวจ
ใหค้ะแนนวธิปีระเมนิรวม และวธิกีารวเิคราะหข์องผูต้รวจ 3 คน มคีา่เทา่กบั 0.98 และ 0.96 ตามลาํดบั 
ซึง่แตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05    
  อุษณยี ์บวัศริพินัธ ์(2543) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบคา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิของแบบทดสอบ
วชิาคณติศาสตรท์ีม่วีธิกีารตรวจ จาํนวนผูต้รวจ และประสบการณ์ของผูต้รวจ แตกต่างกนั โดยมจุีดมุง่หมาย
เพือ่เปรยีบเทยีบคา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิของแบบทดสอบวชิาคณิตศาสตรท์ีม่วีธิกีารตรวจใหค้ะแนน
แตกต่างกนั มจีาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนนต่างกนั และผูต้รวจมปีระสบการณ์แตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ปีการศกึษา 2540 ของโรงเรยีนในสงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัจนัทบุร ี
จาํนวน 60 คน ไดม้าจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน ผลการวจิยัพบวา่ คา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิ
ของแบบทดสอบวชิาคณติศาสตรท์ีม่วีธิกีารตรวจแตกต่างกนั จาํนวนผูต้รวจเทา่กนั มคีา่แตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 คา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิของแบบทดสอบวชิาคณติศาสตร์
ทีม่วีธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ผูต้รวจมปีระสบการณ์เหมอืนกนั มคีา่แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญั
ทางสถติ ิคา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิของแบบทดสอบวชิาคณติศาสตรท์ีม่จีาํนวนผูต้รวจแตกต่างกนั  
วธิกีารตรวจใหค้ะแนนเหมอืนกนั มคีา่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และคา่สมัประสทิธิ ์
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การสรปุอา้งองิของแบบทดสอบวชิาคณติศาสตรท์ีม่ผีูต้รวจใหค้ะแนนมปีระสบการณ์ต่างกนั วธิกีารตรวจ
เหมอืนกนั มคีา่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
  น้ําผึง้ อนิทะเนตร (2554) ไดศ้กึษาคุณลกัษณะของคะแนนแบบทดสอบปลายเปิดวชิา
คณติศาสตร ์เมือ่จาํนวนผูต้รวจและรปูแบบการตรวจใหค้ะแนนต่างกนั โดยใชโ้มเดลการสรปุอา้งองิ และ
โมเดลหลายองคป์ระกอบของราสช์ โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่ศกึษาคณุลกัษณะของแบบทดสอบปลายเปิด
วชิาคณติศาสตร ์โดยใชโ้มเดลการสรปุอา้งองิและโมเดลหลายองคป์ระกอบของราสช์ ภายใตเ้งือ่นไข
จาํนวนผูต้รวจต่างกนั และรปูแบบการตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั 3 ลกัษณะ เครือ่งมอืทีใ่ชค้อื แบบทดสอบ
ปลายเปิดวชิาคณติศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  
2551 จาํนวน 12 ขอ้ กลุ่มตวัอยา่งคอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาที ่4 จงัหวดัน่าน จาํนวน 180 คน ซึง่
ไดม้าจากการสุม่แบบสองขัน้ตอน ผลการวจิยัพบวา่ เมื่อวเิคราะหด์ว้ยโมเดลการสรุปอา้งองิ เมือ่ใชร้ปูแบบ
การตรวจใหค้ะแนนเดยีวกนัในทุกเงือ่นไขจาํนวนผูต้รวจ ความแปรปรวนขององคป์ระกอบเดยีวกนั มี
คา่ใกลเ้คยีงกนั คะแนนในทกุเงือ่นไขทีแ่ตกต่างกนัมคีวามเทีย่งตรงตามสภาพสงูและแตกต่างกนั อยา่ง
ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิและเมือ่วเิคราะหด์ว้ยโมเดลหลายองคป์ระกอบของราสช์ ในทุกเงือ่นไขจาํนวน
ผูต้รวจและรปูแบบการตรวจใหค้ะแนน ความแปรปรวนของผูส้อบมคีา่สงูสดุ รองลงมาคอื ความแปรปรวน
ของขอ้สอบ และความแปรปรวนของผูต้รวจมคีา่ตํ่าสดุ 
 2. คณุลกัษณะของผูต้รวจให้คะแนน 
  มลัควนี เบเคอร ์และ ดสีมคัเคส (Mulqueen; Baker; & Dismukes.  2002) ไดศ้กึษา
เรือ่งการอบรมการตรวจใหค้ะแนนผูส้อนการบนิ ประโยชน์ของโมเดลทฤษฎกีารตอบขอ้สอบหลายองคป์ระกอบ 
โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหแ์บบราสช์ หลายองคป์ระกอบเพือ่วเิคราะหผ์ลของโปรแกรมการอบรม IRR-
Training เพือ่พฒันาการตรวจใหค้ะแนนของผูส้อนการบนิ กลุ่มตวัอยา่งคอื ผูส้อนการบนิ 33 คน ใน
สายการบนิพาณชิยข์องอเมรกิา โดยตรวจใหค้ะแนนประสทิธภิาพลกูเรอืจากเทปวดีโีอการทาํงานของ
ลกูเรอืทีม่รีะดบัการปฏบิตังิานแตกต่างกนั 3 เทป ผลการวจิยัพบวา่ ผูส้อนการบนิมรีะดบัความเขม้งวด
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิวดีโีอเทปของลกูเรอืสามารถแยกความแตกต่างของความสามารถ
ไดอ้ยา่งดเียีย่ม ในการใหเ้กรดพบวา่บางทกัษะยากกวา่อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์
พบวา่คะแนนผลรวมของความสามารถของผูส้อนและลกูเรอืไดถู้กคาดหวงัไวถู้กตอ้งแลว้ 
  นากามรูะ (Nakamura.  2002) ไดศ้กึษาการใชง้านราสช์แบบหลายองคป์ระกอบในการวเิคราะห์
การสอบการเขยีน มจุีดประสงคเ์พือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพในการใชผู้ต้รวจหลายคนใหค้ะแนนในการวดัผล
ความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน และลดภาระงานในการตรวจใหค้ะแนนดว้ยการใชแ้นวทางเชงิสถติ ิ
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนในมหาวทิยาลยัประเทศญีปุ่น่จาํนวน 32 คน ผูต้รวจใหค้ะแนน ซึง่ครผููส้อน
จาํนวน 4 คน เครือ่งมอืคอื ขอ้สอบการเขยีนเรยีงความในหวัขอ้อสิระ ตรวจใหค้ะแนนโดยใชเ้กณฑ ์7 ประเภท
ในมาตรประมาณค่า 4 ระดบั ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความเขม้งวด/ใจดขีองผูใ้หค้ะแนน 4 คน มี
ความแตกต่างกนั แต่มดีชันีสอดคลอ้งระหวา่งผูใ้หค้ะแนนสงู และภาระงานของผูต้รวจใหค้ะแนนสามารถ
ลดลงได ้ดว้ยการจบัคูผู่ต้รวจใหค้ะแนนอยา่งเป็นระบบ  
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  แองเจลิฮารท์ และ เมฟอรด์ (Engelhard; & Myford.  2003) ไดศ้กึษาเรือ่งการเฝ้าตรวจ 
สอบความสามารถในการใหค้าํปรกึษาในโปรแกรม Advance Placement English Literature ประวตัศิาสตร์
ภาษาองักฤษและการประพนัธ ์ดว้ยโมเดลของราสช์หลายองคป์ระกอบ กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย นกัเรยีน 
174,857 คน และผูใ้หค้าํปรกึษา 612 คน ผลการวจิยัพบวา่ มคีวามเขม้งวด/ใจดขีองผูใ้หค้าํปรกึษา มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิไมพ่บความลาํเอยีงดา้นกลุ่มผูเ้รยีน และไมพ่บความลาํเอยีง
ดา้นเพศ 
  วฟู (Wolfe.  2004) ไดศ้กึษาเรือ่งการระบุผลกระทบของผูใ้หค้ะแนนโดยใชโ้มเดลคุณลกัษณะ
แฝง เพื่อระบุผลกระทบจากผูใ้หค้ะแนนจากการสอบ Advanced Placement Examination ใน 3 ผลกระทบ
คอื ความเทีย่งตรง/ความไมเ่ทีย่งตรง ความเขม้งวด/ใจด ีความเป็นกลาง/ความสดุโต่ง เครือ่งมอืทีใ่ช ้คอื  
เรยีงความ 28 เรื่องจากการสอบในสว่นของ English Literature and Composition ตรวจโดยผูต้รวจ 
101 คน ทีไ่ดร้บัการอบรมการตรวจใหค้ะแนนมาเป็นอยา่งด ีผลการวจิยัพบวา่ ความเทีย่งตรง/ความไมเ่ทีย่งตรง  
ผูใ้หค้ะแนนทีม่คีวามเทีย่งตรงใหค้ะแนนเรยีงความ 86% พบผูใ้หค้ะแนน 2 คน มคีวามไมเ่ทีย่งตรงสงู
อยา่งเหน็ไดช้ดั ความเขม้งวด/ใจด ีมนีกัเรยีนทีผ่า่นการทดสอบ 6% ทีถู่กใหค้ะแนนโดยผูใ้หค้ะแนนที่
ใจด ีและ 5% ทีถู่กใหค้ะแนนโดยผูใ้หค้ะแนนทีเ่ขม้งวด ความเป็นกลาง/ความสดุโต่ง ผูใ้หค้ะแนนแบบ
สดุโต่งใหค้ะแนนกระจายมากกวา่ผูใ้หค้ะแนนปกต ิ79% สว่นผูใ้หค้ะแนนเป็นกลางใหค้ะแนนใกลเ้คยีงกบั
คา่เฉลีย่ 
  ปารค์ (Park.  2004) ไดว้จิยัขอ้สอบ English as a Second Language (ESL) Placement 
Test โดยการใชก้ารวเิคราะหข์องราสช์แบบหลายองคป์ระกอบ มจุีดประสงคเ์พือ่วเิคราะหค์วามสามารถ
ในการแยกผูส้อบทีม่รีะดบัความสามารถต่างกนัออกจากกนัของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน ตรวจสอบ
ความผดิปกตขิองความสามารถของผูส้อบ ตรวจสอบระดบัของความเขม้งวดของผูต้รวจใหค้ะแนน และ
ความเหมาะสมของสเกลทีใ่ช ้กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยนกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
จาํนวน 99 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา CEP : Community English Program มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี  
และครผููใ้หค้ะแนน 17 คน ทีผ่า่นการอบรมการตรวจใหค้ะแนนมาแลว้ โดยเครือ่งมอืทีใ่ชค้อื เรยีงความ
จากนกัเรยีน 99 ชิน้ เกณฑก์ารใหค้ะแนน 4 ดา้น คอื ความสมบรูณ์โดยรวมของชิน้งาน การจดัการ
โครงสรา้งการเขยีน การควบคุมขอบเขตของเน้ือหา และการใชภ้าษา เป็นมาตรประมาณคา่ 4 ระดบั  
เรยีงความแต่ละชิน้ตรวจใหค้ะแนนโดยคร ู2 คน ผลการวจิยัพบวา่ มผีูส้อบทีไ่ดค้ะแนนความสามารถ
ในการเขยีนสงูมากกวา่ตํ่าระดบัของความเขม้งวดของผูใ้หค้ะแนนมคีวามแตกต่างกนั ขอบเขตของเกณฑ์
การตรวจใหค้ะแนนมคีวามยากแตกต่างกนั และมคีวามเหมาะสมของสเกลทีใ่ช ้ 
  เอคเคส (Eckes.  2005) ไดท้ดสอบผลกระทบของผูใ้หค้ะแนนของการประเมนิประสทิธภิาพ
ในการเขยีนและการพดูของแบบทดสอบภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาต่างประเทศ (Test of German 
as a Foreign Language : TestDaF) โดยการใชก้ารวเิคราะหร์าสช์แบบหลายองคป์ระกอบ ซึง่งานวจิยัน้ี
ไดศ้กึษาผลกระทบของผูใ้หค้ะแนน โดยเน้นในเรือ่งคะแนนผลกระทบหลกั การมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูใ้หค้ะแนนและองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง คอื ผูส้อบและเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน และการคน้หาการทาํ
หน้าทีแ่ตกต่างกนัดา้นเพศของผูใ้หค้ะแนน ซึง่เครือ่งมอื TestDaf ประกอบดว้ย 4 สว่น คอื การอา่น
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ทาํความเขา้ใจ การฟงัทาํความเขา้ใจ การแสดงความคดิและความรูส้กึดว้ยการเขยีน และการแสดง
ความคดิและความรูส้กึดว้ยการพดู กลุ่มตวัอยา่ง ผูส้อบ ในสว่นการเขยีนมผีูเ้ขา้รว่ม 1,359 คน (หญงิ 
747 คน และชาย 612 คน) ในสว่นการพดูผูเ้ขา้รว่ม 1,348 คน (หญงิ 741 คน และชาย 607 คน)  
ผูใ้หค้ะแนนตรวจใหค้ะแนนการเขยีน 29 คน (หญงิ 23 คน และชาย 6 คน) และใหค้ะแนนการพดู 31 คน 
(หญงิ 26 คน และชาย 5 คน) ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความเขม้งวดของผูใ้หค้ะแนนมคีวามแตกต่างกนัสงู 
2) มคีวามคงทีอ่ยา่งยตุธิรรมในการตรวจใหค้ะแนนในภาพรวม 3) มคีวามคงทีต่ํ่าในความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูใ้หค้ะแนนกบัเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน ซึง่มคีา่ตํ่ากว่าในความสมัพนัธก์บัผูส้อบ 4) มคีวามลาํเอยีง
เชงิกลุ่ม ซึง่ไมก่่อใหเ้กดิความลาํเอยีงทางเพศ   
  อริมณรีตัน์ และ โยดโควสก ี(Iramaneerat; & Yudkowsky.  2006) ไดศ้กึษาความคลาดเคลื่อน
ของผูใ้หค้ะแนนในการประเมนิทกัษะทางการแพทย ์มจุีดประสงคเ์พือ่ประเมนิทกัษะทางการแพทย ์6 ทกัษะ
ของนกัเรยีนชัน้ปีที ่ 4 ในโรงเรยีนการแพทยม์ดิเวสเทริน์ และคน้หาความคลาดเคลื่อนทีม่แีหล่งมาจาก
ผูใ้หค้ะแนน 4 ชนิด คอื ความเขม้งวด/ใจด ีความไมล่งรอยกนั การคลอ้ยตามกนั และระดบัของความเขม้งวด  
กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย นกัเรยีนชัน้ปีที ่ 4 จาํนวน 173 คน ผูใ้หค้ะแนน 17 คนทีม่าจากผูท้ีแ่สดง
เป็นคนใข ้ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะทางการแพทยข์องนกัเรยีนมกีารกระจายเป็นปกต ิความเขม้งวด/ใจด ี
ผูใ้หค้ะแนนมรีะดบัความเขม้งวดแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 พบความไมล่งรอยกนั
ของผูใ้หค้ะแนนคนที ่4 กบัผูใ้หค้ะแนนคนที ่3, 4, 7 และ 8 มอีสิระจากการคลอ้ยตามกนั และระดบั
ของความเขม้งวดของผูใ้หค้ะแนนเป็นอสิระจากกนั   
  เมฟอรด์ และ วฟู (Myford; & Wolfe.  2009) ไดศ้กึษาเรื่องการเฝ้าตรวจสอบความสามารถ
ของผูใ้หค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป กรอบการทาํงานสาํหรบัการตรวจสอบความแตกต่างในความแมน่ยาํ
และลาํดบัมาตรประมาณคา่ทีใ่ช ้ มจุีดประสงคเ์พือ่แสดงดชันีทางสถติต่ิางๆ เพื่อระบุการทาํหน้าทีต่่างกนั
ของผูใ้หค้ะแนนเมื่อเวลาผา่นไป กลุ่มตวัอยา่งคอืนกัเรยีน 51,233 คน ผูต้รวจใหค้ะแนน 101 คน เครื่องมอื
คอื ขอ้สอบขอ้ที ่1 ของ AP ELC โดยแบ่งฟาเซทองคป์ระกอบของเวลาออกเป็น 8  จุดเวลา ในเวลา 
4 วนั (เชา้ – บ่าย) ผลการวจิยัพบวา่ เมื่อเวลาผา่นไปผูใ้หค้ะแนนมแีนวโน้มใชม้าตรประมาณค่าระดบั 
กลางๆ เพิม่ขึน้ คะแนนของนกัเรยีนเพิม่ขึน้เลก็น้อยเมือ่เวลาผา่นไป และความแมน่ยาํของผูใ้หค้ะแนน
เพิม่ขึน้เมือ่เวลาผา่นไป  
 3. ความเท่ียงตรง  
  กนกวรรณ รตันธน (2544) ไดศ้กึษาเรือ่งการเปรยีบเทยีบความตรงตามสภาพและความคงที่
ในการประมาณคา่ความสามารถของผูส้อบในการทดสอบแบบปรบัเหมาะกบัความสามารถของผูส้อบ
ดว้ยคอมพวิเตอร ์เมือ่ระดบัความสามารถของผูส้อบและอตัราการใชข้อ้สอบซํ้าแตกต่างกนั มจุีดประสงค์
เพือ่เปรยีบเทยีบความต่างตามสภาพและความคงทีใ่นการประมาณคา่ความสามารถ ของผูส้อบในการทดสอบ
แบบปรบัเหมาะกบัความสามารถของผูส้อบดว้ยคอมพวิเตอร ์เมือ่ระดบัความสามารถของผูส้อบ และ
อตัราการใชข้อ้สอบซํ้าแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งคอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2543 จงัหวดัสพุรรณบุร ีจาํนวน 319 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบสอบวดัความสามารถทาง
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ภาษาองักฤษ คลงัขอ้สอบวชิาภาษาองักฤษ และโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัการทดสอบแบบปรบั
เหมาะกบัความสามารถของผูส้อบ (MicroCAT) ผลการวจิยัพบวา่ 1) ระดบัความสามารถของผูส้อบ 
และอตัราการใชข้อ้สอบซํ้าทีแ่ตกต่างกนั ทาํใหค้วามตรงตามสภาพในการประมาณคา่ความสามารถ
ของผูท้ดสอบ ในการทดสอบแบบปรบัเหมาะกบัความสามารถของผูส้อบดว้ยคอมพวิเตอรแ์ตกต่างกนั 
โดยผูส้อบทีม่รีะดบัความสามารถสงู และมอีตัราการใชข้อ้สอบซํ้าทีถู่กตอ้งขึน้ สง่ผลใหค้วามตรงตาม
สภาพของการทดสอบลดลง 2) ระดบัความสามารถของผูส้อบและอตัราการใชข้อ้สอบซํ้าทีแ่ตกต่างกนั 
ทาํใหค้วามคงทีใ่นการประมาณคา่ความสามารถของผูส้อบ ในการทดสอบแบบปรบัเหมาะกบัความสามารถ
ของผูส้อบดว้ยคอมพวิเตอรแ์ตกต่างกนั โดยผูส้อบทีม่รีะดบัความสามารถสงูและมอีตัราการใชข้อ้สอบ
ซํ้าทีส่งูขึน้ สง่ผลใหค้วามคงทีใ่นการประมาณคา่ความสามารถของผูส้อบลดลง 3) ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง
ระดบัความสามารถของผูส้อบและอตัราการใชข้อ้สอบซํ้ารว่มกนั สง่ผลต่อความคงทีใ่นการประมาณคา่
ความสามารถของผูส้อบ โดยผูส้อบทีม่รีะดบัความสามารถสงูและมอีตัราการใชข้อ้สอบซํ้าทีส่งูขึน้ จะ
ทาํใหแ้นวโน้มของการประมาณคา่ความสามารถของผูส้อบสงูขึน้ดว้ย 4) ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งจาํนวนครัง้
ทีท่ดสอบและอตัราการใชข้อ้สอบซํ้ารว่มกนั สง่ผลต่อความคงทีใ่นการประมาณคา่ความสามารถของ
ผูส้อบ เมื่อจาํนวนครัง้ทีท่ดสอบเพิม่ขึน้และมอีตัราการใชข้อ้สอบซํ้าทีส่งูขึน้ จะทาํใหแ้นวโน้มของการประมาณ
คา่ความสามารถของผูส้อบสงูขึน้ดว้ย   
  เอมอร จงัศริพิรปกรณ์ (2545) ไดศ้กึษาเรือ่งการเปรยีบเทยีบคุณภาพของแบบสอบเลอืกตอบ 
เมือ่ตรวจดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนนความรูบ้างสว่นกบัวธิปีระเพณนิียม การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์
เพือ่เปรยีบเทยีบคุณภาพของแบบสอบในดา้นความตรงตามสภาพอาํนาจจาํแนก ความยาก ฟงักช์นั
สารสนเทศของขอ้สอบ ฟงักช์นัสารสนเทศของแบบสอบ และอตัราสว่นสารสนเทศเฉลีย่โดยใชท้ฤษฎี
การตอบสนองขอ้สอบเมือ่ตรวจสอบใหค้ะแนนแบบประเพณนิียมกบัวธิใีหค้ะแนนความรูบ้างสว่น ซึง่
ประกอบดว้ยวธิปีระยกุตก์ารตรวจใหค้ะแนนของคมูบ ์ และวธิปีระยกุตก์ารตรวจใหค้ะแนนของเดรสเซล
และ สมทิ กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นิสติ คณะครศุาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ชัน้ปีที ่3 
ทีล่งทะเบยีนเรยีน วชิาการประเมนิผลการเรยีนการสอน ในภาคการศกึษาตน้ ปีการศกึษา 2544 จาํนวน 
297 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบทีใ่ชเ้ป็นแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิาการ
ประเมนิผลการเรยีนการสอนทีม่วีธิกีารตรวจใหค้ะแนน 3 วธิ ีดงักล่าวจากแบบสอบชุดเดยีวกนั เกบ็ขอ้มลู
โดยใหท้าํขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิาการประเมนิผลการเรยีนการสอนทีส่รา้งขึน้ 3 ครัง้ ดว้ย
แบบสอบชุดเดยีวกนั แต่วธิกีารตอบแตกต่างกนั โดยการเกบ็ขอ้มลูแต่ละครัง้หา่งกนั 2 สปัดาห ์วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม BILOG สาํหรบัการตรวจใหค้ะแนนแบบประเพณนิียม และใชโ้ปรแกรม PARSCALE 
สาํหรบัการตรวจใหค้ะแนนดว้ยวธิปีระยกุตก์ารตรวจใหค้ะแนนของคมูบแ์ละวธิปีระยกุตก์ารตรวจใหค้ะแนน
ของ เดรสเชล และ สมทิ ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1) การเปรยีบเทยีบความตรงตามสภาพ ระหว่าง
วธิกีารตรวจใหค้ะแนนทีแ่ตกต่างกนั พบวา่ทัง้ 3 วธิ ีมคีา่ความตรงตามสภาพไมม่คีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ2) การเปรยีบเทยีบอาํนาจจาํแนกและความยากระหวา่งวธิกีารตรวจใหค้ะแนน
ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่ วธิปีระยกุตก์ารตรวจใหค้ะแนนของคมูบม์คีา่อาํนาจจาํแนกเฉลีย่สงูสดุ และมคีา่
ความยากเฉลีย่ตํ่าทีส่ดุ 3) การเปรยีบเทยีบฟงักช์นัสารสนเทศของขอ้สอบ ฟงักช์นัสารสนเทศของแบบสอบ 
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และอตัราสว่นสารสนเทศระหวา่งวธิกีารตรวจใหค้ะแนนทีแ่ตกต่างกนั พบวา่ วธิปีระยกุตก์ารตรวจให้
คะแนนของ คมูบ ์มคี่าฟงักช์นัสารสนเทศของขอ้สอบ ฟงักช์นัสารสนเทศของแบบสอบ และอตัราสว่น
สารสนเทศเฉลีย่สงูทีส่ดุ รองลงมาคอื วธิปีระยกุตก์ารตรวจใหค้ะแนนของเดรสเชล และ สมทิ สว่นวธิี
ประเพณนิียมมคีา่ตํ่าทีส่ดุ   
  ปิยะรตัน์ ประมวลทรพัย ์ (2546) ไดศ้กึษาการพฒันาแบบสอบอตันยัประยกุตว์ดัสมรรถนะ
ทางวชิาชพีพยาบาล มจุีดประสงคเ์พือ่พฒันาแบบสอบอตันยัประยกุตว์ดัสมรรถนะทางวชิาชพีพยาบาล 
และศกึษาคุณภาพแบบสอบในดา้นความเทีย่งตรงตามเน้ือหา ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง ความเทีย่งตรง
ตามสภาพ ความเชื่อมัน่และความเป็นปรนยัในการตรวจใหค้ะแนน กลุม่ตวัอยา่งคอื นกัศกึษาพยาบาล
ชัน้ปีที ่4 ปีการศกึษา 2545 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เครอืขา่ยภาคกลาง จาํนวน 137 คน ไดม้า
โดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน แบบสอบอตันยัประยกุตท์ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ ประกอบขึน้ดว้ย 7 กรณศีกึษา 
เป็นสถานการณ์จรงิเกีย่วกบัสมรรถนะทางวชิาชพีพยาบาล มจีาํนวน 30 ขอ้กระทง คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
ผลการวจิยัพบวา่ แบบสอบอตันยัประยกุตว์ดัสมรรถนะทางวชิาชพีพยาบาลฉบบัน้ี มคีวามเทีย่งตรง
ตามเน้ือหา สามารถวดัสมรรถนะทางวชิาชพีพยาบาล ดว้ยเกณฑค์วามสอดคลอ้งของผูท้รงคุณวุฒติัง้แต่ 
รอ้ยละ 80 ขึน้ไป มคีวามเทีย่งตรงตามสภาพ โดยคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนจากการทาํ
แบบสอบอตันยัประยกุตก์บัคะแนนจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานพยาบาลวชิาชพี มคีา่ .750 มี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และการทดสอบโดยเทคนิคกลุม่ทีรู่จ้กั พบวา่ คะแนนเฉลีย่ของพยาบาล
วชิาชพีทีม่สีมรรถนะทางวชิาชพีพยาบาลสงู และคะแนนเฉลีย่ของพยาบาลวชิาชพีทีม่สีมรรถนะทาง
วชิาชพีพยาบาลตํ่า มคีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 สว่นความเชื่อมัน่ของแบบสอบมคีา่
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค .746 และมคีวามเป็นปรนยัในการตรวจใหค้ะแนน มคีา่สมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธข์องผูต้รวจใหค้ะแนน 3 ทา่น คอื r12 =.977, r13 =.977, r23 =.987 และทุกคา่มนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  ธดิารตัน์ ธนะคาํด ี(2552) ไดศ้กึษาพฒันาแบบวดัความมวีนิยัในตนเองสาํหรบันกัเรยีน
ชว่งชัน้ที ่2 โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยมจุีดมุง่หมาย
เพือ่แสดงหลกัฐานความเทีย่งตรงและความเชื่อมัน่ของแบบวดัความมวีนิยัในตนเอง และเปรยีบเทยีบ
ความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีน โดยจาํแนกตามเพศและระดบัชัน้ของนกัเรยีน กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้น
การวจิยัในครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2551 จาํนวน 506 คนทีไ่ดม้าจาก
การสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบวดัความมวีนิยั
ในตนเอง ทีม่รีปูแบบการวดัต่างกนั 2 ฉบบั คอื ฉบบัขอ้ความและฉบบัสถานการณ์ แต่ละฉบบัประกอบดว้ย 
6 ดา้น คอื ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความเชื่อมัน่ในตนเอง ดา้นความอดทน ดา้นความซื่อสตัย ์ดา้น
ความเป็นผูนํ้าและดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสงัคม ทาํการวเิคราะหค์วามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง
ดว้ยวธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั และการวเิคราะหด์ว้ยวธิหีลายลกัษณะหลากวธิ ี (Multitrait- 
Multimethod) วเิคราะหค์วามเชื่อมัน่ของขอ้คาํถามรายขอ้ (Item-Reliability Index) ความเชื่อมัน่รายฉบบั 
(Cronbach Coefficient) และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนสองทาง (Two–Way MANOVA) ผลการวจิยั
พบวา่ 1) ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งของแบบวดัความมวีนิยัในตนเองจากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
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พบวา่ แบบวดัทัง้ฉบบัขอ้ความและฉบบัสถานการณ์ ม ี6 องคป์ระกอบ คอืดา้นความรบัผดิชอบ ดา้น
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ดา้นความอดทน ดา้นความซื่อสตัย ์ดา้นความเป็น ผูนํ้า และดา้นการปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบของสงัคม เป็นไปตามโครงสรา้งทีส่งัเคราะหไ์ว ้แบบวดัฉบบัขอ้ความมคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ
ตัง้แต่ 0.319 – 0.959 และแบบวดัสถานการณ์ มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบตัง้แต่ 0.318 – 0.924 เมือ่
พจิารณาความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งดว้ยวธิวีเิคราะหห์ลายลกัษณะหลากวธิขีองแบบวดัความมวีนิยั
ในตนเองทัง้ 2 ฉบบั พบวา่ มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องความเทีย่งตรงเชงิเหมอืน  ตัง้แต่ 0.782 – 0.931 
และมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องความเทีย่งตรงเชงิจาํแนกตัง้แต่ 0.055 – 0.455 ซึง่ตํ่ากวา่คา่ความเทีย่งตรง
เชงิเหมอืน 2) ความเชื่อมัน่ของแบบวดัความมวีนิยัในตนเองฉบบัขอ้ความแต่ละดา้นมคีา่ความเชื่อมัน่
ตัง้แต่ 0.682 – 0.798 ความเชื่อมัน่รวมทัง้ฉบบัมคีา่ 0.879 แบบวดัความมวีนิยัในตนเองฉบบัสถานการณ์
แต่ละดา้นมคีา่ความเชื่อมัน่ตัง้แต่ 0.609 – 0.738 ความเชื่อมัน่รวมทัง้ฉบบัมคีา่ 0.858 และ 3) นกัเรยีน
ทีม่เีพศต่างกนั และระดบัชัน้ต่างกนั มวีนิยัในตนเองแตกต่างกนั โดยนกัเรยีนเพศหญงิมวีนิยัในตนเองสงูกวา่
นกัเรยีนเพศชาย นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มวีนิยัในตนเองสงูกวา่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
และนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ไมพ่บวา่ มผีลปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิจากความแตกต่างระหวา่งระดบัชัน้
และเพศสง่ผลรว่มกนัต่อความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีน 
 
ตาราง 5 การสงัเคราะหง์านวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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พรรณี  เจยีมสบุุตร 
(2543) 

 
 

 
 

    
 

 
 

  จาํนวนผูใ้หค้ะแนนและวธิกีารตรวจให้
คะแนนสง่ผลต่อคา่ความเชื่อมัน่ของ
แบบทดสอบ 

อุษณีย ์ บวัศริพินัธ ์ 
(2543) 

‘        
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 การเปรยีบเทยีบคะแนนทีม่วีธิกีาร
ตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั  มจีาํนวน
ผูต้รวจใหค้ะแนนต่างกนั  และผูต้รวจ
มปีระสบการณ์แตกต่างกนั   

กนกวรรณ  รตันธน 
(2544) 

         
 

การใชค้วามเทีย่งตรงตามสภาพเป็น
ตวัแปรตามในการวเิคราะหแ์บบ TRT 

นิศารตัน์  คงสวสัดิ ์
(2544) 
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 จาํนวนผูใ้หค้ะแนนและวธิกีารตรวจให้
คะแนนสง่ผลต่อคา่ความเชื่อมัน่ของ
ผูใ้หค้ะแนน 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ตวัแปรอสิระ 
วธิกีารตรวจ คุณลกัษณะ จาํนวนผูต้รวจ 
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ปวณีา  ปีอาทติย์
(2545) 
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 จาํนวนผูใ้หค้ะแนนและวธิกีารตรวจให้
คะแนนทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลใหค้า่
สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิแตกต่างกนั 

เอมอร จงัศริพิรปกรณ์ 
(2545) 

         
 

การใชค้วามเทีย่งตรงตามสภาพเป็น
ตวัแปรตามในการวเิคราะหแ์บบ TRT
ในเงือ่นไขวธิกีารตรวจใหค้ะแนนที่
แตกต่างกนั 

ปิยะรตัน์ ประมวล
ทรพัย ์
(2546)              

        
3 

 
 

การใชค้วามเทีย่งตรงตามสภาพเป็น
ตวัแปรตามในการศกึษาคุณภาพ
แบบทดสอบ 

อญัญารตัน์ เจรญิพฤฒนิาถ 
(2546) 

  
 

       วธิกีารดาํเนินการสรา้งตวับง่ชีแ้ละ
เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนแบบแยก
องคป์ระกอบ 

         ธดิารตัน์ ธนะคาํด ี
(2552) 

การใชก้ารวเิคราะหค์วามเทีย่งตรง
เชงิโครงสรา้งดว้ยวธิลีกัษณะหลาก-
วธิหีลาย(Multitrait-Multimethod) 

น้ําผึง้  อนิทะเนตร 
(2554)   
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 การแปลความหมายจากการใช ้
MFRM มาใชใ้นการหาคุณภาพ
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

มลัควนี เบเคอร ์และ  
ดสีมคัเคส 
(2002) 

   
 
 

     
 
33 

 การใช ้MFRM มาใชใ้นการหา
ประสทิธภิาพของเครือ่งมอื โดยใช้
คะแนนทีไ่ดจ้ากการอบรมผูใ้หค้ะแนน
และหาระดบัความเขม้งวดของผูใ้ห้
คะแนน 

นากามรูะ 
(2002) 
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 การใช ้MFRM มาใชใ้นการหาระดบั
ความเขม้งวด/ใจดขีองผูใ้หค้ะแนน
เรยีงความ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ตวัแปรอสิระ 
วธิกีารตรวจ คุณลกัษณะ จาํนวนผูต้รวจ 
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ปารค์ 
(2004) 
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 การใช ้MFRM มาใชใ้นการหาระดบั
ความเขม้งวด/ใจดขีองผูใ้หค้ะแนน
และหาระดบัความเหมาะสมของสเกล
การตรวจใหค้ะแนน 

เอคเคส 
(2005) 
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 การใช ้MFRM มาใชใ้นการหาระดบั
ความเขม้งวด/ใจด ีและความลาํเอยีง
ดา้นเพศของผูใ้หค้ะแนน 

อริมณีรตัน์ และ  
โยดโควสก ี
(2006) 
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 การใช ้MFRM มาใชใ้นการหาระดบั
ความเขม้งวด/ใจดขีองผูใ้หค้ะแนน 

เมฟอรด์ และ วฟู 
(2009) 
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 การใช ้MFRM มาใชใ้นการหาการทาํ
หน้าทีต่่างกนัของผูใ้หค้ะแนนเมือ่
เวลาผา่นไป 

           

 
 จากตาราง 5 จะเหน็ไดว้า่ วธิกีารตรวจใหค้ะแนนทีแ่ตกต่างกนัคอืการตรวจใหค้ะแนนแบบ
รวมองคป์ระกอบและแบบแยกองคป์ระกอบจะสง่ผลต่อการตรวจใหค้ะแนนการเขยีน ทัง้ในดา้นความเชือ่มัน่
จากผูต้รวจใหค้ะแนนและคา่สมัประสทิธิต่์างๆ ดงันัน้เมื่อผูว้จิยัใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนทีแ่ตกต่างกนั
คะแนนทีไ่ดจ้ากผูต้รวจใหค้ะแนนคนเดยีวกนัคะแนนทีไ่ดอ้าจจะแตกต่างกนั ในสว่นของคุณลกัษณะ
ของผูต้รวจใหค้ะแนนในปจัจุบนัมกีารพฒันาการคน้หาคุณลกัษณะทีล่าํเอยีงเพื่อทีจ่ะพฒันาผูต้รวจให้
คะแนนในหลายวธิโีดยเฉพาะอยา่งยิง่การหาคุณลกัษณะทีล่าํเอยีงดว้ยการใชท้ฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ 
โดยการแบ่งองคป์ระกอบในการคาํนวณแลว้นํามาเปรยีบเทยีบวา่ ระดบัความเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจ
ใหค้ะแนนมคีวามลาํเอยีงหรอืไม ่โดยผูว้จิยัสนใจความเขม้งวด/ใจด ีความลาํเอยีงดา้นเพศ และการทาํ
หน้าทีต่่างกนัเมือ่เวลาผา่นไปเป็นพเิศษ ซึง่งานวจิยัในต่างประเทศและในประเทศยงัมจีาํนวนน้อย ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึสนใจวา่เมือ่นํามาใชก้บัผูต้รวจใหค้ะแนนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งผลจะเป็นอยา่งไร และจาํนวนผูใ้ห้
คะแนนทีแ่ตกต่างกนัมกัสง่ผลทีแ่ตกต่างกนั เมื่อมจีาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนนมากขึน้ ความเชื่อมัน่มกัจะ
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เพิม่ขึน้ตาม แต่ในสถานการณ์จรงิการตรวจใหค้ะแนนเรยีงความเป็นการตรวจใหค้ะแนนทีค่อ่นขา้งใช้
เวลานาน ดงันัน้จงึเป็นไปไดน้้อยทีจ่ะมผีูต้รวจจาํนวนมาก ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความเทีย่งตรง
เมือ่ผูใ้หค้ะแนนมวีธิกีารตรวจใหค้ะแนน 3 วธิแีตกต่างกนั คุณลกัษณะลาํเอยีงแตกต่างกนัในสดัสว่น
จาํนวนผูใ้หค้ะแนน 2 และ 3 คน   



บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 4.  การจดักระทาํและวเิคราะหข์อ้มลู 
 
การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี2 กลุ่ม  คอื 
  1. ความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ภาคการเรยีนที ่ 2 
ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ใชเ้ป็นผูท้ดสอบ
ในการสรา้งและพฒันาคุณภาพของเครือ่งมอืวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 16,968 คน 
  2. ผูต้รวจใหค้ะแนนจากนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์ทีเ่รยีนวชิาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที ่4  
ภาคการเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 ในสถาบนัอุดมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา 
เพือ่ใชเ้ป็นผูต้รวจใหค้ะแนนความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 402 คน 

กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี2 กลุ่ม คอื  

  1. ความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ภาคการเรยีนที ่ 2 
ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 1 ทีไ่ดม้าจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน จากนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบ
การอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ ในโครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
เพือ่ประกนัคณุภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 ในวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2554  จาํนวน 50 คน โดยมี
ข ัน้ตอนการสุม่ดงัน้ี   
   ขัน้ท่ี 1 จาํแนกนกัเรยีนจากคะแนนทีไ่ดจ้ากครทูีเ่ป็นกรรมการในการสอบออกเป็น 
4 กลุ่ม คอื ด ี(16 – 20 คะแนน) พอใช ้(8 – 15 คะแนน) ปรบัปรงุ (4 – 7 คะแนน) และ เขยีนไมไ่ด ้
(0 – 3 คะแนน) 
   ขัน้ท่ี 2 จาํแนกนกัเรยีนในแต่ละกลุม่จากขัน้ที ่ 1 ออกเป็นนกัเรยีนทีเ่ป็นเพศชาย  
และเพศหญงิ 
   ขัน้ท่ี 3 สุม่นกัเรยีนในแต่ละกลุ่มยอ่ยโดยใหเ้พศของนกัเรยีนในแต่ละกลุ่มยอ่ย มี
จาํนวนใกลเ้คยีงกนัจาํนวน 50 คน ไดน้กัเรยีนชาย จาํนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52 และนกัเรยีนหญงิ 
จาํนวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48  
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  2. ผูต้รวจใหค้ะแนนจากนกัศกึษาครศุกึษาศาสตร ์ทีเ่รยีนวชิาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที ่4  
ภาคการเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 ในมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์บุรรีมัย ์และ รอ้ยเอด็ ทีไ่ดม้าจาก
การสุม่อยา่งงา่ย จาํนวน 130 คน จาํแนกเป็นนกัศกึษาชาย จาํนวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.15 และ
นกัศกึษาหญงิ จาํนวน  96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.85  
 
ตาราง 6 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
     

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 14  -  
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 71  -  
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 95  -  
มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ 40  22  
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ 104  73  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์ 78  35  
     

รวม 402  130  
     

 
การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมอียู ่2 สว่น 1) วธิกีารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความในสว่น
ของการเขยีน จากขอ้สอบการอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ใน
โครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 และ 
2) ขอ้สอบการเขยีนจดหมายและวธิกีารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนจดหมายทีผู่ว้จิยัสรา้ง  
 1. การสร้างวิธีการตรวจให้คะแนนการเขียนเรียงความ จาํแนกเป็น 3 รปูแบบ คอื วธิ ี
การตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ แบบรวมองคป์ระกอบ และแบบผสมผสาน ซึง่การสรา้งวธิ ี
การตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความมขีัน้ตอน ดงัน้ี 
  1.1 ศกึษากระดาษคาํตอบในสว่นของการเขยีนจากขอ้สอบการอ่านออกเสยีง การเขยีน  
และการคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในโครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนัคุณภาพ
ผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 และวธิกีารตรวจใหค้ะแนนจากสาํนกัทดสอบทางการศกึษา  
  1.2 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งวธิกีารตรวจใหค้ะแนนการเขยีน
เรยีงความ 
  1.3 สรา้งวธิกีารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความจาํแนกตามรปูแบบการตรวจใหค้ะแนน      
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   1.3.1 วิธีการใช้เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนเรียงความแบบแยกองคป์ระกอบ 
    1.3.1.1 อา่นเรยีงความใหจ้บ 1 รอบ 
    1.3.1.2 พจิารณาใหค้ะแนนในประเดน็ที ่1 – 4 ทลีะประเดน็จนครบ 
    1.3.1.3 ถา้ไมแ่น่ใจในประเดน็ใดใหว้างพกัแยกไวก่้อนแลว้จงึนํามาพจิารณาอกีครัง้
ภายหลงั 
 
ตาราง 7 ตวัอยา่งคะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ 
 

             ประเดน็ 
            การตรวจ 
ระดบัคุณภาพ 

1. ประเดน็สาํคญัของเรยีงความ 

5 1. ชื่อเรือ่งแปลกใหม ่น่าสนใจ ใชถ้อ้ยคาํกะทดัรดั สอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญั
ของภาพ 
2. เน้ือเรือ่งเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งและครอบคลุมประเดน็สาํคญัของภาพ
อยา่งชดัเจน 

4 1. ชื่อเรือ่งน่าสนใจ  ใชถ้อ้ยคาํเขา้ใจงา่ย  สอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ 
2. เน้ือเรือ่งเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งและครอบคลุมประเดน็สาํคญัของภาพ
เป็นสว่นมาก 

3 1. ชื่อเรือ่งใชถ้อ้ยคาํไมก่ระชบัรดักุม แต่สอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ 
2. เน้ือเรือ่งเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งและครอบคลุมประเดน็สาํคญัของภาพ
บางสว่น 

2 1. ชื่อเรือ่งใชถ้อ้ยคาํไมก่ระชบัรดักุม แต่ชื่อเรือ่งบางสว่นสอดคลอ้งกบัประเดน็
สาํคญัของภาพ 
2. เน้ือเรือ่งเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งแต่ไมค่รอบคลุมประเดน็สาํคญัของภาพ 

1 1. ตัง้ชื่อเรือ่งไมส่อดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ 
2. เน้ือเรื่องเขยีนไมส่อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งและไมค่รอบคลุมประเดน็สาํคญัของภาพ 

 
 
 
 
 
 



 79 

ตาราง 8 ตวัอยา่งวธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ 
 

คะแนน 

ชื่อ-นามสกุล 

1. 
ปร

ะเด
น็ส

าํค
ญั

ขอ
งเร

ยีง
คว

าม
 

2. 
รปู

แบ
บก

าร
เข
ยีน

เรยี
งค
วา
ม  

3. 
กา
รนํ

าเส
นอ

 

4. 
กา
รใ
ชภ้

าษ
า 

รวม 
หมายเหตุ 

        

1. ด.ญ.กมลชนก   2 1 2 4 10   
2. ด.ญ.ครองขวญั   5 5 5 5 20   
3. ด.ช.ปฏภิาณ   2 3 2 2 9   
4. ด.ญ.ภาวณิ ี  1 1 2 4 8   
5. ด.ช.ฤทธไิกร   3 3 4 3 13   
        

 
   1.3.2 วิธีการใช้เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนเรียงความแบบรวมองคป์ระกอบ 
    1.3.2.1 พจิารณาภาพรวมและแบ่งกระดาษออกเป็น 5 กอง คอื กอง 5 คะแนน  
กอง 4 คะแนน กอง 3 คะแนน กอง 2 คะแนน กอง 1 คะแนน   
    1.3.2.2 เรยีงความชิน้ใดถา้ผูต้รวจไมแ่น่ใจวา่จะอยูก่ลุ่มใดใหผู้ต้รวจทาํเครือ่งหมาย
ไวแ้ละวางไวก้องทีน่่าจะอยูก่บักองนัน้ๆ หลงัจากนัน้จงึนํามาพจิารณาอกีครัง้ 
 
ตาราง 9 ตวัอยา่งคะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ 
 

คาํอธบิาย 
 

ระดบัคณุภาพ 5 คะแนน 
1. ชื่อเรือ่งแปลกใหม ่น่าสนใจ ใชถ้อ้ยคาํกะทดัรดั สอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ และเน้ือเรื่องเขยีนไดส้อดคลอ้ง
กบัชื่อเรือ่งและครอบคลุมประเดน็สาํคญัอยา่งชดัเจน 
2. เขยีนไดค้รบถว้นทัง้ 3 สว่น ไดแ้ก่ คาํนํา เน้ือเรือ่ง สรปุ โดยทีค่วามยาวของแต่ละสว่นเป็นสดัสว่นอยา่งเหมาะสม 
และมจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดไมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนด 
3. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งเป็นลาํดบัต่อเน่ืองสมัพนัธก์นัชดัเจน เชื่อมโยงทุกตอนของเรื่องใหส้มัพนัธก์นัโดยตลอด สอดแทรก
แนวคดิแสดงเหตุผลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม   
4. สะกดคาํถกูตอ้งทุกคาํ เลอืกใชถ้อ้ยคาํไดต้รงกบัความหมาย ใชค้าํสภุาพ ไมใ่ชภ้าษาพดูในภาษาเขยีน ไมม่กีารเขยีน
ฉีกคาํหรอืแยกคาํเลยตลอดทัง้เรื่อง ลายมอืเป็นระเบยีบสวยงาม อ่านงา่ย สะอาด ไมม่รีอยลบขดีฆา่ 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

คาํอธบิาย 
 

ระดบัคณุภาพ 4 คะแนน 
1. ชื่อเรื่องน่าสนใจ ใชถ้อ้ยคาํเขา้ใจงา่ย สอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ และเน้ือเรื่องเขยีน ไดส้อดคลอ้งกบัชื่อ
เรือ่งและครอบคลุมประเดน็สาํคญัเป็นสว่นมาก 
2. เขยีนไดค้รบถว้นทัง้ 3 สว่น ไดแ้ก่ คาํนํา เน้ือเรื่อง สรปุ โดยทีค่วามยาวของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่นเหมาะสม  
และมจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดไมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนด 
3. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งเป็นลาํดบัต่อเน่ืองสมัพนัธก์นัคอ่นขา้งชดัเจน เชื่อมโยงทุกตอนของเรื่องใหส้มัพนัธก์นัโดยตลอด  
สอดแทรกแนวคดิและแสดงเหตุผลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม   
4. สะกดคาํผดิ 1 – 3 คาํ เลอืกใชถ้อ้ยคาํไดต้รงความหมาย ใชค้าํสภุาพ เขยีนฉีกคาํหรอืแยกคาํ 1 – 3 แหง่ ลายมอือ่านงา่ย 
มรีอยลบขดีฆา่ 1 – 3 แหง่ 
ระดบัคณุภาพ 3 คะแนน 
1. ชื่อเรื่องใชถ้อ้ยคาํไมก่ระชบัรดักุม แต่สอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ และเน้ือเรื่องเขยีน ไดส้อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่ง
และครอบคลุมประเดน็สาํคญับางสว่น 
2. เขยีนมเีพยีง 2 สว่น เชน่ มกีารเขยีนเน้ือเรื่องและสรปุแต่ไมม่กีารเขยีนคาํนํา หรอืเขยีนคาํนําและเน้ือเรื่องแต่ไมม่ี
การเขยีนสรปุ โดยทีค่วามยาวของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่นเหมาะสม มจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดไมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนด 
3. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งสบัสน วกวน แต่ยงัอยูใ่นกรอบ เสนอความคดิในบางตอนไมเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์นัสอดแทรกแนวคดิ
และแสดงเหตุผลทีเ่ป็นประโยชน์เลก็น้อย   
4. สะกดคาํผดิ 4 – 5 คาํ ใชถ้อ้ยคาํไมเ่หมาะสมบางแหง่ เขยีนฉีกคาํหรอืแยกคาํ 4 – 5 แหง่ ลายมอือ่านงา่ย มรีอยลบ
ขดีฆา่ 4 – 5 แหง่ 
ระดบัคณุภาพ 2 คะแนน 
1. ชื่อเรือ่งใชถ้อ้ยคาํไมก่ระชบัรดักุม แต่ชื่อเรือ่งบางสว่นสอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ และเน้ือเรือ่งเขยีนได้
สอดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งแต่ไมค่รอบคลุมประเดน็สาํคญั 
2. เขยีนไดเ้พยีงสว่นเดยีว คอื คาํนํา เน้ือเรือ่ง หรอืสรปุ และมจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดตํ่ากวา่ทีก่ําหนด 
3. เรยีบเรยีงเน้ือเรื่องสบัสน วกวน เสนอความคดิไมเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์นั สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์น้อย และ
ขาดการแสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็ 
4. เขยีนสะกดคาํผดิ 6 – 9 คาํ ใชถ้อ้ยคาํไมเ่หมาะสมบางแห่ง เขยีนฉีกคาํหรอืแยกคาํ 6 – 9 แหง่ ลายมอืพออ่านออก 
มรีอยลบขดีฆา่ 6 – 9 แหง่ 
ระดบัคณุภาพ 1 คะแนน 
1. ตัง้ชื่อเรื่องไมส่อดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ และเน้ือเรือ่งเขยีนไมส่อดคลอ้งกบัชื่อเรื่องและไมค่รอบคลุมประเดน็
สาํคญั 
2. เขยีนแลว้แยกสว่นไมไ่ด ้และมจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดตํ่ากวา่ทีก่าํหนด 
3. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งสบัสน ทาํใหผู้อ้่านเขา้ใจผดิ เสนอความคดิไมเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์นั ไมไ่ดส้อดแทรกแนวคดิทีเ่ป็น
ประโยชน์ และขาดการแสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็ 
4. เขยีนสะกดคาํผดิตัง้แต่ 10 คาํขึน้ไป ใชถ้อ้ยคาํไมเ่หมาะสมเป็นสว่นใหญ่ เขยีนฉีกคาํหรอืแยกคาํตัง้แต่ 10 แหง่ขึน้ไป 
ลายมอือ่านไมอ่อก มรีอยลบขดีฆา่ตัง้แต่ 10 แหง่ขึน้ไป 
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ตาราง 10 ตวัอยา่งวธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ 
 

ระดบัคุณภาพ 

ชื่อ-นามสกุล 

1 
คะ
แน

น 

2 
คะ
แน

น 

3 
คะ
แน

น 

4 
คะ
แน

น 

5 
คะ
แน

น หมายเหตุ 

       

1. ด.ญ.กมลชนก         
2. ด.ญ.ครองขวญั         
3. ด.ช.ปฏภิาณ         
4. ด.ญ.ภาวณิ ี        
5. ด.ช.ฤทธไิกร         
       

 
   1.3.3 วิธีการใช้เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนเรียงความแบบผสมผสาน 
    ขัน้ตอนท่ี 1 ตรวจให้คะแนนโดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ 
     1.  พจิารณาภาพรวมและแบ่งกระดาษออกเป็น 5 กอง คอื กอง 5 คะแนน  
กอง 4 คะแนน กอง 3 คะแนน กอง 2 คะแนน กอง 1 คะแนน   
     2.  เรยีงความชิน้ใดถา้ผูต้รวจไมแ่น่ใจวา่จะอยูก่ลุ่มใดใหผู้ต้รวจทาํเครือ่งหมาย
ไวแ้ละวางไวก้องทีน่่าจะอยูก่บักองนัน้ๆ หลงัจากนัน้จงึนํามาพจิารณาอกีครัง้ 
    ขัน้ตอนท่ี 2 คดัเลือกประเดน็ท่ีมีปัญหาในการตรวจ เพ่ือนํามาตรวจอีก
ครัง้โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ 
     1. เลอืกเฉพาะบางคุณลกัษณะทีโ่ดดเด่น เพื่อเป็นผลสะทอ้น (Feedback) 
ใหแ้ก่ผูเ้รยีน โดยเลอืกประเดน็ทีม่ปีระโยชน์ต่อการพฒันาการเขยีนของนกัเรยีน 
     2. พจิารณาใหค้ะแนนในประเดน็ทีเ่ลอืกไวท้ลีะประเดน็จนครบ 
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ตาราง 11 ตวัอยา่งวธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสาน 
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1. ด.ญ.กมลชนก   3 2  2   
2. ด.ญ.ครองขวญั   5 5  5   
3. ด.ช.ปฏภิาณ   2 2  2   
4. ด.ญ.ภาวณิ ี  1 1  2   
5. ด.ช.ฤทธไิกร   4 3  4   
       

 
     3. นําวธิกีารตรวจใหค้ะแนนทีไ่ดไ้ปหาความเทีย่งตรงเชงิประจกัษ ์ โดย
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวดัผลการศกึษาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาไทย จาํนวน 5 ทา่น ไดแ้ก่ 
      3.1 รศ.ชศูร ีวงศร์ตันะ    
      3.2 ผศ.ดร.สนุนัท ์ศลโกสมุ 
      3.3 ผศ.จนิตนา พทุธเมตะ 
      3.4 ผศ.อุทยัวรรณ ป่ินประชาสรร 
      3.5 อาจารยจ์ริฐา ชติประสงค ์ 
      ผลการคาํนวณคา่ IOC พบวา่ ไดค้า่เฉลีย่จากผลการตดัสนิของผูเ้ชีย่วชาญ
แต่ละขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.6 – 1.0 นัน่คอื วธิกีารตรวจใหค้ะแนนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้สามารถวดัไดต้ามทีนิ่ยามศพัท์
กาํหนด 
     4. ปรบัปรงุแกไ้ขวธิกีารตรวจใหค้ะแนนจากขอ้แนะนําทีไ่ดม้าจากผูเ้ชีย่วชาญ  
     5. นําวธิกีารตรวจใหค้ะแนนทีไ่ดป้รบัปรงุแลว้มาจดัทาํเป็นคูม่อืการ
ตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความ จากนัน้นําไปประเมนิระดบัความเหมาะสม โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้น
การวดัผลการศกึษาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาไทย จาํนวน  5 ทา่น ไดแ้ก่ 
      5.1 ผศ.ฐาปนีย ์พษตินวกุล 
      5.2 อาจารย ์ดร.ศุภวรรณ สจัจพบิลู 
      5.3 อาจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์ ลงักา 
      5.4 อาจารย ์ดร.อรอุมา เจรญิสุข 
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      5.5 อาจารยห์ทยัรตัน์ ทองแมน้ 
      ผลการประเมนิระดบัความเหมาะสมพบวา่ มคีา่เฉลีย่แต่ละขอ้อยูร่ะหวา่ง 
4.00 – 5.00 แสดงวา่ คูม่อืการตรวจใหค้ะแนนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคีุณภาพ สามารถนําไปใชก้บันกัศกึษา
ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งได ้ยกเวน้ขอ้ที ่10 ทีว่า่ เวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมมคีวามเหมาะสม เน่ืองจากผูเ้ชีย่วชาญ
ไมแ่น่ใจวา่เวลาทีผู่ว้จิยักาํหนดไว ้3 ชัว่โมง จะเพยีงพอต่อกระบวนการทดลองหรอืไม ่และไมแ่น่ใจวา่
เวลาทีใ่ชท้ีเ่หมาะสมจะใชเ้วลาเทา่ใด ผูเ้ชีย่วชาญสว่นใหญ่จงึไมล่งคะแนนในสว่นน้ี และใหแ้กไ้ขเวลา
ตามกระบวนการทีใ่ชจ้รงิหลงัการทดลองใชก้บัประชากรทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง รายละเอยีด ดภูาคผนวก ก     
     6. นํากระดาษคาํตอบและคูม่อืการตรวจใหค้ะแนนทีป่รบัปรงุแลว้มาคดัสาํเนา  
จดัชุดตามจาํนวนของนกัศกึษา วชิาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย จาํนวน 24 ชุด  
แลว้นําไปทดสอบเพือ่หาคุณภาพและปรบัปรงุวธิกีารตรวจใหค้ะแนนในเบือ้งตน้ และตรวจสอบความเหมาะสม
ของเวลาในการจดักระบวนการทดลองโดยใชร้ปูแบบการหมนุเวยีนสมดุล (Counterbalanced Designs) 
(องอาจ นยัพฒัน์.  2548) ในวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2555 ผลการทดลองพบวา่ 1) แบบแยกองคป์ระกอบ 
มดีชันีความสอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนน เทา่กบั .825 และคา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .926  2) แบบ
รวมองคป์ระกอบ มดีชันีความสอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนน เทา่กบั .833 และคา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .921 
และ 3) แบบผสมผสาน มดีชันีความสอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนน เทา่กบั .830 และคา่ความเชื่อมัน่
เทา่กบั .983  
     7. ปรบัปรงุแกไ้ขวธิกีารตรวจใหค้ะแนนและกระบวนการทดลอง 
     8. จดัพมิพเ์พือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวจิยั 
 
 2. การสร้างข้อสอบการเขียนจดหมายและวิธีการตรวจให้คะแนนการเขียนจดหมาย  
มขีัน้ตอน ดงัน้ี 
   2.1 กาํหนดจุดมุง่หมายในการวดั โดยผูว้จิยักาํหนดใหน้กัเรยีนเขยีนจดหมายโตต้อบ ใน
หวัขอ้การออกกาํลงักาย 
  2.2 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งวธิกีารตรวจใหค้ะแนนการเขยีน
จดหมาย 
  2.3 สรา้งวธิกีารตรวจใหค้ะแนนจดหมายจาํแนกตามวธิกีารตรวจใหค้ะแนน   
  2.4 นําวธิทีีไ่ดไ้ปหาความเทีย่งตรงเชงิประจกัษ์โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวดัผลการศกึษา
และผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาไทย จาํนวน 5 ทา่น ไดแ้ก่ 
   2.4.1 รศ.ชศูร ีวงศร์ตันะ 
   2.4.2 ผศ.ดร.สนุนัท ์ศลโกสมุ 
   2.4.3 ผศ.จนิตนา พทุธเมตะ 
   2.4.4 ผศ.อุทยัวรรณ ป่ินประชาสรร 
   2.4.5 อาจารยจ์ริฐา ชติประสงค ์   
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   ผลการคาํนวณคา่ IOC พบวา่ ไดค้า่เฉลีย่จากผลการตดัสนิของผูเ้ชีย่วชาญแต่ละขอ้
อยูร่ะหวา่ง 0.6 – 1.0 นัน่คอื วธิกีารตรวจใหค้ะแนนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้สามารถวดัไดต้ามทีนิ่ยามศพัท์
กาํหนด 
  2.5 ปรบัปรงุแกไ้ขวธิกีารตรวจใหค้ะแนนจากขอ้แนะนําทีไ่ดม้าจากผูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี 
   2.5.1 เดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 อาจจะไมช่อบการออกกาํลงักาย ดงันัน้
ถา้ตอ้งการกระตุน้ใหน้กัเรยีนตอบสนองความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนในชัน้น้ี ควรจะใหน้กัเรยีน
เขยีนในหวัขอ้เรือ่ง สารทุกขส์ขุดบิ การเลีย้งสตัว ์การเลน่เกมส ์หรอืกจิกรรมทีช่อบทาํในวนัหยดุ 
   2.5.2 ควรเตรยีมกระดาษขอ้สอบการเขยีนจดหมายใหอ้ยูใ่นรปูแบบการเขยีนจดหมาย  
โดยกาํหนดบรรทดัใหส้ว่นต่างๆ ของจดหมายใหช้ดัเจน คอื ทีอ่ยู ่วนัที ่คาํขึน้ตน้ คาํลงทา้ย รวมไปถงึ
การกาํหนดรมิกระดาษและแนวขึน้ตน้ 
   2.5.3 ควรใชส้รรพนามใหเ้หมาะสมกบัระดบับุคคลทีเ่ขยีนถงึ (คุณ เธอ ชือ่เพือ่น 
ผม ฉนั ชื่อผูเ้ขยีน) 
   2.5.4 ควรใชช้ื่อเพือ่นทีเ่ป็นเพศกลางๆ  หรอืเป็นชื่อเล่น 
   2.5.5 คาํสัง่ควรแกไ้ขเป็น “ จงบรรยาย............” 
   2.5.6 ควรลดจาํนวนบรรทดัลงเหลอื  10 บรรทดั 
  2.6 นํากระดาษคาํตอบและคูม่อืการตรวจใหค้ะแนนทีป่รบัปรงุแลว้มาคดัสาํเนา จดัชุดตาม
จาํนวนของนกัศกึษา วชิาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย จาํนวน 24 ชุด แลว้นําไป
ทดสอบเพือ่หาคุณภาพและปรบัปรงุวธิกีารตรวจใหค้ะแนนในเบือ้งตน้ และตรวจสอบความเหมาะสม
ของเวลาในการจดักระบวนการทดลองโดยใชร้ปูแบบหมนุเวยีนสมดุลในวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2555 ผลการทดลอง
พบวา่ 1) แบบแยกองคป์ระกอบ มดีชันีความสอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนน เทา่กบั .818 และคา่
ความเชื่อมัน่เทา่กบั .952 2) แบบรวมองคป์ระกอบ มดีชันีความสอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนน 
เทา่กบั .833 และคา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .952 และ 3) แบบผสมผสาน มดีชันีความสอดคลอ้งของ
ผูต้รวจใหค้ะแนน เทา่กบั .819 และคา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .981 
  2.7 ปรบัปรงุแกไ้ขวธิกีารตรวจใหค้ะแนนและกระบวนการทดลอง  
   2.8 จดัพมิพเ์พือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวจิยั 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดแ้บ่งการดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัออกเป็น  2 ระยะดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 การใชข้อ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นนกัเรยีน 
  1. ตดิต่อประสานงาน ขออนุญาตผูบ้รหิารและครผููส้อนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  
ปีการศกึษา 2554 ซึง่เป็นนกัเรยีนทีเ่ลื่อนชัน้จากนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 กลุ่มเดยีวกนักบักลุ่มตวัอยา่ง
ทีใ่ชใ้นการวจิยัทีเ่ขา้สอบการอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ใน
โครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 เพือ่กําหนด 
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วนั เวลา สถานที ่ในการดาํเนินการสอบการเขยีนจดหมาย จากขอ้สอบการเขยีนจดหมายมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
  2. ดาํเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งตามทีไ่ดว้างแผนไวใ้นวนัที ่ 29 สงิหาคม 2554 
เวลา 08.30 น. – 10.38 น. ณ หอ้งสมดุโรงเรยีนเมอืงสรุนิทร ์
  3. ใหค้รปูระจาํชัน้ตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความ 
 ระยะท่ี  2 การใชข้อ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นนกัศกึษา วชิาเอกภาษาไทยชัน้ปีที ่4 
  1. ตดิต่อประสานงาน ขออนุญาตผูบ้รหิารและคณาจารยผ์ูส้อนของนกัศกึษา วชิาเอก
ภาษาไทยชัน้ปีที ่4 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพือ่กาํหนด วนั เวลา สถานทีใ่นการดาํเนินการวจิยั 
  2. จดัประชุมชีแ้จงเพือ่ทาํความเขา้ใจกบันกัศกึษาในการตรวจใหค้ะแนน 
  3. ดาํเนินการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่งตามรปูแบบทีไ่ดว้างแผนไว ้
 
การดาํเนินการวิจยั 
 1. นําขอ้สอบการเขยีนจดหมายทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4  
ปีการศกึษา 2554 ซึง่เป็นนกัเรยีนทีเ่ลื่อนชัน้จากนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 กลุ่มเดยีวกนักบักลุ่มตวัอยา่ง
ทีใ่ชใ้นการวจิยัทีเ่ขา้สอบการอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ใน
โครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 แลว้ตรวจ
ใหค้ะแนนโดยครปูระจาํชัน้ จากนัน้นําคะแนนทีไ่ดม้าใชเ้ป็นสว่นหน่ึงในการหาคา่ความเทีย่งตรง ตาม
สภาพต่อไป 
 2. นํากระดาษคาํตอบในสว่นของการเขยีนทีไ่ดค้ดัสาํเนามาจากขอ้สอบการอา่นออกเสยีง  
การเขยีน และการคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในโครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
เพือ่ประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 และคูม่อืการตรวจใหค้ะแนนทีผ่า่นการหาคุณภาพแลว้
มาคดัสาํเนา จดัชุดตามจาํนวนนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั วชิาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที ่4 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 185 ชุด เพื่อนําไปทดลองครัง้ที ่1 ระหวา่งวนัที ่8 มถุินายน 2555 ถงึ 15 มถุินายน 2555 ใน
ครัง้น้ี มนีกัศกึษามาเขา้รว่มการวจิยั จาํนวน 140 คน ไมม่าเขา้รว่มการวจิยั จาํนวน 45 คน 
 3. จดัอบรมการตรวจใหค้ะแนนแก่นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง ตามวนัและเวลาทีไ่ดน้ดัหมาย  
เริม่จากชีแ้จงใหน้กัศกึษาไดท้ราบถงึความมุง่หมายและความสาํคญัของการวจิยั จากนัน้ฝึกสอนนกัศกึษา
ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความทีถู่กตอ้งทัง้ 3 รปูแบบ 
 4. ทาํการทดลองครัง้ที ่1 โดยแบ่งนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม ดว้ยวธิกีารสุม่
อยา่งงา่ย แลว้ดาํเนินการตามรปูแบบการทดลองแบบหมนุเวยีนสมดุลโดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
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ตาราง 12 แบบแผนการทดลองแบบ Counterbalanced Designs  ทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 

ระยะเวลาการใหส้ิง่ทดลอง (X) และการวดัคา่ตวัแปรตาม (O) 
กลุ่มที ่

ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 
    

1 X1O X2O X3O 
2 X3O X1O X2O 
3 X2O X3O X1O 

    

 

X1 = analytic  X2 = Holistic  X3 = Annotated 
 
  4.1 แจกเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัโดยใหน้กัศกึษากลุ่มที ่1 ตรวจใหค้ะแนนเรยีงความดว้ยวธิ ี
การตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ กลุ่มที ่2 ตรวจใหค้ะแนนเรยีงความดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนน
แบบแยกองคป์ระกอบ และกลุ่มที ่3 ตรวจใหค้ะแนนเรยีงความดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสาน   
รอจนกระทัง่นกัศกึษาตรวจใหค้ะแนนเสรจ็สิน้จงึเกบ็เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยักลบัคนื 
  4.2 แจกเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัโดยใหน้กัศกึษากลุ่มที ่ 2 ตรวจใหค้ะแนนเรยีงความดว้ย
วธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ กลุ่มที ่3 ตรวจใหค้ะแนนเรยีงความดว้ยวธิกีารตรวจให้
คะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ และกลุ่มที ่1 ตรวจใหค้ะแนนเรยีงความดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนน แบบ
ผสมผสาน รอจนกระทัง่นกัศกึษาตรวจใหค้ะแนนเสรจ็สิน้จงึเกบ็เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยักลบัคนื 
  4.3 แจกเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัโดยใหน้กัศกึษากลุม่ที ่3 ตรวจใหค้ะแนนเรยีงความดว้ย
วธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ กลุ่มที ่1 ตรวจใหค้ะแนนเรยีงความดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนน
แบบแยกองคป์ระกอบ และกลุ่มที ่2 ตรวจใหค้ะแนนเรยีงความดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสาน   
รอจนกระทัง่นกัศกึษาตรวจใหค้ะแนนเสรจ็สิน้จงึเกบ็เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยักลบัคนื 
  4.4 นดัหมายวนัและเวลาเพือ่ทาํการทดลองครัง้ต่อไปในอกี 5 สปัดาห ์
 5. นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้ที ่1 มาหาคา่สถติพิืน้ฐาน คอื คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
ความเบ ้ความโดง่ สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค และดชันีความสอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนน  
ตามทฤษฎมีาตรฐานเดมิ หาคา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิเชงิสมัพทัธ ์และคา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิ
เชงิสมับรูณ์ เพือ่แสดงคุณภาพของเครือ่งมอืตามทฤษฎกีารสรปุอา้งองิ จากโปรแกรม EDUG 6.1-e  
ผูว้จิยัใชก้ารออกแบบเอกภพสาํหรบัสององคป์ระกอบ แบบ Two-Facet Crossed Design โดยกําหนด 
ให ้P คอื นกัเรยีน  I คอื วธิกีารตรวจใหค้ะแนน และ R คอื ผูต้รวจใหค้ะแนน Design ทีใ่ชส้าํหรบั
งานวจิยัน้ี คอื  p X i X r design ประกอบไปดว้ย นกัเรยีน 50 คน วธิกีารตรวจใหค้ะแนน 3 รปูแบบ  
และผูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน (ขอ้สอบเรยีงความใชว้ธิสีุม่อยา่งงา่ยในการคดัเลอืกผูต้รวจใหค้ะแนน ขอ้สอบ
การเขยีนจดหมายใชค้ร ู3 คน ทีเ่ป็นครปูระจาํชัน้) และหาคา่พารามเิตอรต่์างๆ ตามทฤษฎกีารตอบสนอง
ขอ้สอบ โดยในทีน้ี่จะวเิคราะหโ์ดยใช ้Partial Credit Model ซึง่จะไดพ้ารามเิตอรข์องนกัเรยีน พารามเิตอร์



 87 

ของเรยีงความ และพารามเิตอรข์องผูต้รวจใหค้ะแนน จากโปรแกรม FACETS เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานใน
การแสดงคุณภาพของเครื่องมอืสาํหรบัการวจิยัตามความมุง่หมายของการวจิยัขอ้ที ่1 
 6. วเิคราะหค์ุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนนแต่ละคนโดยใชโ้ปรแกรม FACETS ซึง่จะไดคุ้ณลกัษณะ
ของผูต้รวจใหค้ะแนนในครัง้น้ีจาํนวน 2 คุณลกัษณะ คอื ความเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนน และ
ความลาํเอยีงดา้นเพศ ตามความมุง่หมายของการวจิยัขอ้ที ่2   
 7. นํากระดาษคาํตอบและวธิกีารตรวจใหค้ะแนนมาจดัชุดตามจาํนวนของนกัศกึษา วชิาเอก 
ภาษาไทย ชัน้ปีที ่4 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 140 ชุด เพือ่นําไปทดลองครัง้ที ่2 ระหวา่งวนัที ่6 – 17   
สงิหาคม 2555 ผูว้จิยัตอ้งการใหน้กัศกึษาลมืการใหค้ะแนนครัง้ที ่1 จงึทิง้ระยะในการเกบ็ขอ้มลูครัง้ที ่2 
ไวป้ระมาณ 5 สปัดาห ์เน่ืองจากการศกึษาของนกัจติวทิยาเกีย่วกบัการจาํและการลมืของมนุษย ์พบวา่
เราจะสามารถจาํเรื่องราวทีไ่ดอ้า่นไปประมาณครึง่หน่ึง และจะลดลงไปอกีครึง่หน่ึงของทีเ่หลอืในทุกๆ 7 วนั 
จนในทีส่ดุจะนึกไมอ่อกเลย (จตุรงค ์ลงักาพนิธุ.์  ออนไลน์: 1 – 2) ในครัง้น้ีมนีกัศกึษามาเขา้รว่มการวจิยั  
จาํนวน 130 คน ไมม่าเขา้รว่มการวจิยั จาํนวน 10 คน 
 8. ทาํการทดลองครัง้ที ่2 โดยกระทาํซํ้าขัน้ตอนดงัขอ้ที ่3  
 9. นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองครัง้ที ่2 ทีม่ลีกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนนตรวจ ใหค้ะแนนสมบรูณ์ 
ทัง้ 3 รปูแบบจาํนวน 130 คน มาวเิคราะหค์ุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนนแต่ละคน ซึง่จะไดคุ้ณลกัษณะ
การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไปของผูต้รวจใหค้ะแนน 
 10. นําการระบุคุณลกัษณะมาศกึษาความสอดคลอ้งของการระบุความเขม้งวด/ใจด ีความลาํเอยีง
ดา้นเพศ และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป เมือ่ใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนน
เรยีงความแตกต่างกนั 3 รปูแบบ โดยใชค้า่  จาก Friedman Test   
 11. หาความเทีย่งตรงของความสามารถในการวดัการเขยีนเรยีงความของนกัเรยีน ตามความมุง่หมาย
ของการวจิยัขอ้ที ่3 โดยมขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
   11.1 หาความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย โดยผูว้จิยันําคา่ 
Logit และ Z-Score ทีไ่ดจ้ากการตรวจใหค้ะแนนโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความ 3 รปูแบบ 
(Methods) คอื แบบแยกองคป์ระกอบ แบบรวมองคป์ระกอบ และแบบผสมผสาน และคุณลกัษณะ
ผูต้รวจใหค้ะแนน 3 ชนิด (Traits) คอื ความเขม้งวด/ใจด ีความลาํเอยีงดา้นเพศ และการทาํหน้าทีต่่างกนั
เมือ่เวลาผา่นไป มาหาความสมัพนัธโ์ดยใชส้ตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
   11.2 หาความเทีย่งตรงตามสภาพ โดยผูว้จิยันําคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน
ทีไ่ดจ้ากขอ้ 6 และขอ้ 9 มาจดัชุดตามสดัสว่นโดยใชว้ธิกีารสุม่อยา่งงา่ย ดงัตาราง 11 และ 12 นําคา่ที่
ไดม้าเปรยีบเทยีบความเทีย่งตรงตามสภาพ โดยการหาความสมัพนัธโ์ดยใชส้ตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
แบบเพยีรส์นัจากนัน้แปลงคา่ r ทีไ่ดเ้ป็นฟิชเชอร ์z'    
 12. สรปุผลการวจิยั 
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ตาราง 13 แสดงรปูแบบการดาํเนินการหาความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งโดยใชผู้ต้รวจทีม่คีุณลกัษณะ 
     ลาํเอยีง 
 

วธิกีารตรวจให้
คะแนน 

คุณลกัษณะผูต้รวจให้
คะแนน 

สดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน  
(หมายเลขของผูต้รวจใหค้ะแนนทีไ่ดจ้ากการสุม่) 

   

กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 
เขม้งวด 0 คน : ใจด ี2 คน (เขม้งวด - : ใจด ี9, 88) 
เขม้งวด 1 คน : ใจด ี1 คน (เขม้งวด 1 : ใจด ี69) 
เขม้งวด 2 คน : ใจด ี0 คน (เขม้งวด 3, 15 : ใจด ี- ) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 
เขม้งวด 0 คน : ใจด ี3 คน (เขม้งวด - : ใจด ี9, 28, 69) 
เขม้งวด 1 คน : ใจด ี2 คน (เขม้งวด 15 : ใจด ี58, 116) 
เขม้งวด 2 คน : ใจด ี1 คน (เขม้งวด 25, 83 : ใจด ี58) 

ความเขม้งวด/ใจด ี

เขม้งวด 3 คน : ใจด ี0 คน (เขม้งวด 11, 62, 76 : ใจด ี- ) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 
ชาย 0 คน : หญงิ 2 คน (ชาย - : หญงิ 44, 54) 
ชาย 1 คน : หญงิ 1 คน (ชาย 28 : หญงิ 76) 
ชาย 2 คน : หญงิ 0 คน (ชาย 2, 42 : หญงิ - ) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 
ชาย 0 คน : หญงิ 3 คน (ชาย - : หญงิ 52, 101, 123) 
ชาย 1 คน : หญงิ 2 คน (ชาย 65 : หญงิ 66, 123) 
ชาย 2 คน : หญงิ 1 คน (ชาย 26, 42 : หญงิ 44) 

ความลาํเอยีงดา้นเพศ 

ชาย 3 คน : หญงิ 0 คน (ชาย 120, 122, 28 : หญงิ - ) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 
คงที ่0 คน : ไมค่งที ่2 คน (คงที ่- : ไมค่งที ่41, 62)  

แบบแยก
องคป์ระกอบ 

การทาํหน้าทีต่่างกนั
เมือ่เวลาผา่นไป กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 

คงที ่0 คน : ไมค่งที ่3 คน (คงที ่- : ไมค่งที ่23, 26, 60) 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

วธิกีารตรวจให้
คะแนน 

คุณลกัษณะผูต้รวจให้
คะแนน 

สดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน  
(หมายเลขของผูต้รวจใหค้ะแนนทีไ่ดจ้ากการสุม่) 

   

กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 
เขม้งวด 0 คน : ใจด ี2 คน (เขม้งวด - : ใจด ี45, 114) 
เขม้งวด 1 คน : ใจด ี1 คน (เขม้งวด 42 : ใจด ี47) 
เขม้งวด 2 คน : ใจด ี0 คน (เขม้งวด 14, 93 : ใจด ี- ) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3  คน 
เขม้งวด 0 คน : ใจด ี3 คน (เขม้งวด - : ใจด ี28, 36, 114) 
เขม้งวด 1 คน : ใจด ี2 คน (เขม้งวด 25 : ใจด ี56, 88) 
เขม้งวด 2 คน : ใจด ี1 คน (เขม้งวด 14, 17 : ใจด ี88 ) 

ความเขม้งวด/ใจด ี

เขม้งวด 3 คน : ใจด ี0 คน (เขม้งวด 93, 101, 107 : ใจด ี-) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 
ชาย 0 คน : หญงิ 2 คน (ชาย - : หญงิ 69, 115) 
ชาย 1 คน : หญงิ 1 คน (ชาย 99 : หญงิ 66) 
ชาย 2 คน : หญงิ 0 คน (ชาย 5, 89 : หญงิ - ) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 
ชาย 0 คน : หญงิ 3 คน (ชาย - : หญงิ 50, 54, 66) 
ชาย 1 คน : หญงิ 2 คน (ชาย 99 : หญงิ 25, 59) 
ชาย 2 คน : หญงิ 1 คน (ชาย 5, 7 : หญงิ 53) 

ความลาํเอยีงดา้นเพศ 

ชาย 3 คน : หญงิ 0 คน (ชาย 89, 99, 120 : หญงิ - ) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 
คงที ่0 คน : ไมค่งที ่2 คน (คงที ่- : ไมค่งที ่87, 102) 

แบบรวม
องคป์ระกอบ 

การทาํหน้าทีต่่างกนั
เมือ่เวลาผา่นไป กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 

คงที ่0 คน : ไมค่งที ่3 คน (คงที ่- : ไมค่งที ่33, 98, 108) 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

วธิกีารตรวจให้
คะแนน 

คุณลกัษณะผูต้รวจให้
คะแนน 

สดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน  
(หมายเลขของผูต้รวจใหค้ะแนนทีไ่ดจ้ากการสุม่) 

   

กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 
เขม้งวด 0 คน : ใจด ี2 คน (เขม้งวด - : ใจด ี88, 102) 
เขม้งวด 1 คน : ใจด ี1 คน (เขม้งวด 40 : ใจด ี13) 
เขม้งวด 2 คน : ใจด ี0 คน (เขม้งวด3, 17 : ใจด-ี ) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 
เขม้งวด 0 คน : ใจด ี3 คน (เขม้งวด - : ใจด ี13, 19, 88) 
เขม้งวด 1 คน : ใจด ี2 คน (เขม้งวด 66 : ใจด ี13, 113) 
เขม้งวด 2 คน : ใจด ี1 คน (เขม้งวด 15, 115 : ใจด ี61) 

ความเขม้งวด/ใจด ี

เขม้งวด 3 คน : ใจด ี0 คน (เขม้งวด 74, 76, 115 : ใจด ี0) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 
ชาย 0 คน : หญงิ 2 คน (ชาย - : หญงิ 76, 115) 
ชาย 1 คน : หญงิ 1 คน (ชาย 92 : หญงิ 2) 
ชาย 2 คน : หญงิ 0 คน (ชาย 7, 58 : หญงิ - ) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3  คน 
ชาย 0 คน : หญงิ 3 คน (ชาย - : หญงิ 22, 54, 69) 
ชาย 1 คน : หญงิ 2 คน (ชาย 92 : หญงิ 54, 103) 
ชาย 2 คน : หญงิ 1 คน (ชาย 4, 82 : หญงิ 69) 

ความลาํเอยีงดา้น
เพศ 

ชาย 3 คน : หญงิ 0 คน (ชาย 7, 58, 120 : หญงิ - ) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2  คน 
คงที ่0 คน : ไมค่งที ่2 คน (คงที ่- : ไมค่งที ่84, 116) 

แบบ
ผสมผสาน 

การทาํหน้าทีต่่างกนั
เมือ่เวลาผา่นไป กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3  คน 

คงที ่0 คน : ไมค่งที ่3 คน (คงที ่- : ไมค่งที ่13, 50, 106) 
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ตาราง 14 แสดงรปูแบบการดาํเนินการหาความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งโดยใชผู้ต้รวจทีม่คีุณลกัษณะ 
     เป็นกลาง 
 

วธิกีารตรวจให้
คะแนน 

คุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนน 
สดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน  

(หมายเลขของผูต้รวจใหค้ะแนนทีไ่ดจ้ากการสุม่) 
   

กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน (9, 33) 
ความเขม้งวด/ใจด ี

กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน (18,75,103) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน (13, 92) 

ความลาํเอยีงดา้นเพศ 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน (48, 76, 113) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน (31, 102) 

แบบแยก
องคป์ระกอบ 

การทาํหน้าทีต่่างกนั 
เมือ่เวลาผา่นไป กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน (88, 95, 125) 

กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน (63, 110) 
ความเขม้งวด/ใจด ี

กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน (48, 76, 113) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน (46, 100) 

ความลาํเอยีงดา้นเพศ 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน (97, 114, 118) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน (47, 89) 

แบบรวม
องคป์ระกอบ 

การทาํหน้าทีต่่างกนั 
เมือ่เวลาผา่นไป กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน (49, 104, 129) 

กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน (73, 86) 
ความเขม้งวด/ใจด ี

กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน (33, 63, 87) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน (68, 109) 

ความลาํเอยีงดา้นเพศ 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน (57, 65,114) 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน (72, 123) 

แบบผสมผสาน 

การทาํหน้าทีต่่างกนัเมือ่
เวลาผา่นไป กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน (62, 110, 126) 

   

 
สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. สถติพิืน้ฐาน คอื คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโดง่ สมัประสทิธิแ์อลฟา
ของครอนบาค และดชันีความสอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนน 
 2. โมเดลการวดัในทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบทีเ่หมาะสมในการใชใ้นการตรวจใหค้ะแนน
การเขยีนคอื พาเชยีลเครดติโมเดล (Partial Credit Model) ดงัน้ี (ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550) 
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   เมือ่     0 ij
 

    Pix ( )   แทน   ความน่าจะเป็นผูต้อบซึง่มคีณุลกัษณะ è จะตอบขอ้ i ดว้ย  
         การเลอืกหรอืสามารถทาํรายการคาํตอบขัน้ที ่x จากจาํนวน  
         mi ขัน้ (Step) 
    ij    แทน   คา่พารามเิตอรร์ะดบัความยากของขัน้ตอนที ่j ในขอ้ i  
         (Item step Difficulty) เมือ่ j = 1, 2, …, mi คา่ทีส่งูแสดงถงึ 
         ขัน้การตอบนัน้มคีวามยากสมัพทัธส์งูกวา่ขัน้อื่น 
 
 3. คุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนน ใชโ้มเดลราสช์แบบหลายองคป์ระกอบ  
  3.1 ความเขม้งวด/ใจด ีของผูต้รวจใหค้ะแนน ใชโ้มเดลราสช์แบบหลายองคป์ระกอบ โดย 
ใชส้ตูรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 

   Log (Pnijk/Pnijk-1) = Bn – Cj – Di – Fik 
 

   เมือ่  Pnijk  แทน ความน่าจะเป็นของผูส้อบคนที ่n ถูกใหค้ะแนน k โดยผูต้รวจ 
         ใหค้ะแนนคนที ่j ในขอ้ที ่i 
    Pnijk-1   แทน   ความน่าจะเป็นของผูส้อบคนที ่n ถูกใหค้ะแนน k – 1 โดย 
         ผูต้รวจใหค้ะแนนคนที ่j ในขอ้ที ่i 
    Bn    แทน   ความสามารถของผูส้อบคนที ่n 
    Cj     แทน   ความเขม้งวดของผูต้รวจใหค้ะแนนคนที ่j 
    Di     แทน   ความยากของขอ้สอบขอ้ที ่i 
    Fik     แทน   ความยากของการเปลีย่นขัน้จาก k เป็น k-1 ในขอ้ที ่
i 
 
  3.2 ความลําเอยีงดา้นเพศ ใชโ้มเดลราสช์แบบหลายองคป์ระกอบ โดยใชส้ตูรการคาํนวณ 
(Engelhard; & Myford.  2003) ดงัน้ี 
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  kjin1 τα ξ θ nijknijP k /P ln 

   เมือ่  Pnijk   แทน   ความน่าจะเป็นทีน่กัเรยีนคนที ่n จะไดค้ะแนน k บนขอ้สอบ 
         ขอ้ที ่i จากผูต้รวจใหค้ะแนนคนที ่j 
     Pnijk-1   แทน   ความน่าจะเป็นทีน่กัเรยีนคนที ่n จะไดค้ะแนน k – 1 บน 
         ขอ้สอบขอ้ที ่i จากผูต้รวจใหค้ะแนนคนที ่j 
       แทน   ความสามารถของนกัเรยีนคนที ่n nθ

        แทน   ความยากของขอ้สอบขอ้ที ่i iξ

     α    แทน   ความเขม้งวดของผูต้รวจใหค้ะแนนคนที ่j j

kτ       แทน   ความยากในการเปลีย่นระดบัจากคะแนน k ไปสูค่ะแนน k – 1 
 
   สตูรทีโ่ปรแกรม FACETS ใชใ้นการคาํนวณ Z-Score คอื t value ของ Welch-
Satterthwaite (Linacre.  2012: 313)    
 

        
   
   เมือ่   M1-M2   แทน   ความแตกต่างระหวา่งคา่เฉลีย่ 
 

        แทน   ความเบีย่งเบนมาตรฐานรว่มของคา่เฉลีย่ 
 
  3.3 การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป (Differential Rater Functioning 
Over Time : DRIFT) ใชโ้มเดลราสช์ แบบหลายองคป์ระกอบทีป่ระกอบดว้ยองคป์ระกอบของเวลา 
(Time Facet) (Myford; & Wolfe.  2009) โดยใชส้ตูรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

   ktjn
1njtk
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   เมือ่  πnjtk   แทน   ความน่าจะเป็นทีค่วามสามารถของนกัเรยีนคนที ่n จะได ้
         คะแนน k จากผูต้รวจใหค้ะแนนคนที ่j ในเวลาที ่t  
      πnjtk−1  แทน   ความน่าจะเป็นทีค่วามสามารถของนกัเรยีนคนที ่n จะได ้
         คะแนน k-1 จากผูต้รวจใหค้ะแนนคนที ่j  ในเวลาที ่t   
      An   แทน   ระดบัของผลความสาํเรจ็สาํหรบันกัเรยีนคนที ่n  
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      Sj   แทน   ความเขม้งวดของผูต้รวจใหค้ะแนนคนที ่j  
      Rt   แทน  ความเบีย่งเบนของการตรวจใหค้ะแนนในเวลาที ่ t จาก
คา่เฉลีย่ของการตรวจใหค้ะแนนทัง้หมด 
      Ck   แทน   ความยากของการขา้มระดบัระหวา่งระดบัสเกล k ไปเป็น k – 1  
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   เมือ่   แทน  คา่ทีไ่ดจ้ากการแปลงรปูดว้ยวธิ ีFisher ณ เวลา c 

cresZ exp,

      
bRORSRrZ



bRORSRrZ


2
epir,

2
ir

2
pr

2
pi

2
r

2
p

2
X σσσσσσ

pir
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แทน  คา่ทีไ่ดจ้ากการแปลงรปูดว้ยวธิ ีFisher ณ เวลา b 

       Nc       แทน   จาํนวนของการใหค้ะแนนในเวลาที ่ เป็นฐาน 
cresZ exp,

       Nb       แทน   จาํนวนของการใหค้ะแนนในเวลาที ่ เป็นฐาน 

 
 4. การประมาณคา่สมัประสทิธิ ์ การสรปุอา้งองิสาํหรบัการออกแบบการวดัทีม่สีองฟาเซท 
(G-Coefficient for Two Facet Design) แบบ Two-Facet Crossed Design (ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550) 
 
  σ   
 
  เมือ่   แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทีส่งัเกตได ้2

pioX

      แทน   ความแปรปรวนของคะแนนเอกภพของผูส้อบ (2
p  ) 

      แทน   ความแปรปรวนของคะแนนเฉลีย่วธิกีารตรวจใหค้ะแนน ( i ) 2
i

      แทน   ความแปรปรวนของคะแนนเฉลีย่ของผูต้รวจใหค้ะแนน (2
r r ) 

     2
pi

2
pr

2
ir

2
,epir pire

แทน   ความแปรปรวนของคะแนนปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อบกบัวธิ ี 
        การตรวจใหค้ะแนน 
     แทน   ความแปรปรวนของคะแนนปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อบกบัผูต้รวจ 
        ใหค้ะแนน 
      แทน   ความแปรปรวนของคะแนนปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งวธิกีารตรวจให ้
        คะแนนกบัผูต้รวจใหค้ะแนน 
     แทน   ความแปรปรวนของคะแนนคลาดเคลื่อนหรอืสว่นทีเ่หลอื ( ) 
 
 5. การหาคา่ความเทีย่งตรง โดยใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient) โดยใช้
สตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Peason Product Moment Correlation Coefficient) (ลว้น  
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สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2543; บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2547; มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
2549; และ เยาวด ีวบิลูยศ์ร.ี  2552) โดยใชส้ตูรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 

  
       
  






2222
XY

YYNXXN

YXXYN
r  

  
  เมือ่   X   แทน   คะแนนทีไ่ดจ้ากการตรวจใหค้ะแนนเรยีงความ 
     Y แทน   คะแนนทีไ่ดจ้ากการตรวจใหค้ะแนนจดหมาย 
      N แทน   จาํนวนผูส้อบ 
 
 จากนัน้แปลงสหสมัพนัธ ์ r เป็น z' โดยวธิกีารแปลงแบบฟิชเชอร ์ (Fisher's Transformer) 
(ฉตัรศริ ิปิยะพมิลสทิธ.์ ออนไลน์) โดยใชส้ตูร 
 

     rrz  1ln1ln
2

1
'   

 
  เมือ่ ln  แทน ลอการทิึม่ฐานธรรมชาต ิซึง่ในตาราง Fisher's Z  จะแสดงการแปลงคา่ r 
เป็น z' โดยไมจ่าํเป็นตอ้งคาํนวณเอง 
 
เกณฑท่ี์ใช้ในการพิจารณา 
  1. พารามเิตอรข์องนกัเรยีน (Student Ability : ) ระดบัความสามารถเฉลีย่ของนกัเรยีน
อยูใ่นวธิยีอมรบัไดค้อื -3 ถงึ +3 (ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2550: 55) และคา่ความเชื่อมัน่แยกสว่นของ
ผูส้อบ (Person Separation Reliability; Person Reliability) ซึง่คลา้ยคลงึกบัสมัประสทิธิแ์อลฟา 
(Englehard.  2002; Myford; & Wolfe.  2003) เป็นอตัราสว่นของความแปรปรวนของคะแนนจรงิกบั
ความแปรปรวนของคะแนนสงัเกตในการประมาณคา่ความสามารถของผูส้อบ ถา้คา่น้ีมคีา่สงูแสดงวา่  
มคีวามแตกต่างระหวา่งความสามารถของผูส้อบ แสดงถงึความสามารถในการจาํแนกความสามารถของ
ผูส้อบแต่ละคนออกจากกนั เป็นดชันีทีแ่สดงถงึความเชื่อถอืไดข้องคะแนนความสามารถของผูส้อบทีไ่ด้
จากขอ้สอบและผูต้รวจ 
  2. พารามเิตอรข์องขอ้สอบ (Step Difficulty : ) หรอืจุดโคง้การตอบทีต่ดักนั โดยที่
คา่ความยากในการเปลีย่นขัน้ควรเรยีงลาํดบัจากน้อยไปมาก และการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดล
ของการตรวจใหค้ะแนนเรยีงความตามโปรแกรม FACETS จะใหพ้จิารณาคา่ Quality Control ใน
ตาราง (Linacer.  2012: 194) ทีต่อ้งมคีา่เรยีงลาํดบัจากน้อยไปมากโดยไมข่า้มลาํดบัและไมต่ดิ " * " 
ใดๆ จากการคาํนวณของโปรแกรม ถา้พบวา่ คา่ความยากในการเปลีย่นขัน้ของวธิกีารตรวจใหค้ะแนน
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เรยีงความเป็นไปตามเงือ่นไข แสดงวา่ มคีวามเทีย่งตรงในการแบ่งขัน้ (Validity of the Categorization)  
และขอ้มลูเชงิประจกัษ์สอดคลอ้งกบัโมเดล Partial Credit Model 
  3. พารามเิตอรข์องผูต้รวจใหค้ะแนน (Rater Severity) ใหพ้จิารณาคา่ความเชื่อมัน่แยกสว่น
ของผูต้รวจ (Rater Separation Reliability) ซึง่แสดงถงึความแปรปรวนของการใหค้ะแนนทีไ่มต่อ้งการ
ใหเ้กดิขึน้ระหวา่งผูต้รวจใหค้ะแนนในระดบัของความเขม้งวด/ใจด ีซึง่ดชันีน้ีไมไ่ดบ้่งชีว้า่มคีวามสอดคลอ้งกนั
ระหวา่งผูต้รวจใหค้ะแนน แต่บ่งชีว้า่ผูต้รวจใหค้ะแนนมคีวามเขม้งวดในระดบัเดยีวกนัหรอืไม ่กล่าวอกี
นยัหน่ึง ความเชื่อมัน่แยกสว่นของผูต้รวจใหค้ะแนนบ่งชีถ้งึความเชื่อมัน่ของความแตกต่าง (Reliably 
Different) มากกวา่ระดบัความเชือ่มัน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั (Reliably Similar)  
 4. การระบุความเขม้งวด/ใจด ี ในขัน้แรกนัน้ตอ้งพจิารณาวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนแต่ละคนให้
คะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสมกลมกลนืกบัโมเดล Partial Credit Model หรอืไม่ โดยพจิารณาค่า 
Weighted mean square residual:INFIT และ Unweighted mean square residual:OUTFIT ทีก่าํหนด
ขอบเขตของการยอมรบัไดข้องโมเดลทีเ่หมาะสมกบัขอ้มลูอยูร่ะหวา่ง 0.5 ถงึ 1.5 จากนัน้จงึระบุความเขม้งวด/
ใจด ีจากคา่ศูนย ์(0) เครือ่งหมายบวก (+) ลบ (-) ของคา่ Logit โดยผูว้จิยักาํหนดใหผู้ต้รวจใหค้ะแนน
ทีเ่ขม้งวดจะมคีา่ Logit มากกวา่ +1.00 ใหค้ะแนนเป็นกลาง -1< Logit <+1 และใหค้ะแนนใจดจีะมคีา่ 
Logit น้อยกวา่ -1.00 
 5. การระบุความลาํเอยีงดา้นเพศ ในขัน้แรกนัน้ตอ้งพจิารณาวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนแต่ละคน
ใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสมกลมกลนืกบัโมเดล Partial Credit Model หรอืไมโ่ดยพจิารณาคา่ INFIT 
และ OUTFIT ต่อมาจงึระบุความลาํเอยีงดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนน จากคา่ Z-Score ทีม่นียัสาํคญั
ทางสถติ ิถา้ Z-Score ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิแสดงวา่ เป็นกลาง สดุทา้ยจงึพจิารณาวา่ผูต้รวจใหค้ะแนน
คนนัน้ๆ ลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชายหรอืเพศหญงิ คะแนนทีม่แีนวโน้มใจด ี(Logit ตํ่ากวา่) กบัเพศใดแสดงวา่
ลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศนัน้   
 6. การระบุการทาํหน้าทีต่่างกนัเมือ่เวลาผา่นไป ในขัน้แรกนัน้ตอ้งพจิารณาวา่ ผูต้รวจให้
คะแนนแต่ละคนใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสมกลมกลนืกบัโมเดล Partial Credit Model หรอืไม่
โดยพจิารณาคา่ INFIT และ OUTFIT ต่อมาจงึระบุการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมื่อเวลา
ผา่นไป จากค่า Z-Score โดยทีค่า่ Z-Score ทีม่นียัสาํคญัทางสถติแิสดงวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนใหค้ะแนน
ไมค่งที ่ถา้ Z-Score ไมม่นียัสาํคญัทางสถติแิสดงวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนใหค้ะแนนคงที ่



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีมจุีดมุง่หมายเพื่อสรา้งและพฒันาคุณภาพของเครือ่งมอืวดัความสามารถ
ในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 เพื่อศกึษาคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน คอื ความเขม้งวด/
ใจด ีความลาํเอยีงดา้นเพศ และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป และเพือ่ตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงของความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ผูว้จิยัขอนําเสนอผลการวจิยั
ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 การแสดงคุณภาพของเครือ่งมอืวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3  
  ตอนท่ี 2 การศกึษาคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน คอื ความเขม้งวด/ใจด ีความลาํเอยีง
ดา้นเพศ และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป 
  ตอนท่ี 3 การตรวจสอบความเทีย่งตรงของความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3  
 เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในผลของการวจิยัตรงกนัผูว้จิยัไดก้ําหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ใชแ้ทน 
คา่สถติแิละตวัแปรต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 Ana แทน วธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ 
 Hol  แทน วธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ 
 Ann แทน วธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสาน 
    แทน คา่เฉลีย่เลขคณติของคะแนน 
 SD  แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 SE  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 Sk  แทน ความเบ ้
 Ku  แทน ความโดง่ 
   แทน คา่ความเชื่อมัน่จากสตูรของครอนบาคแอลฟา 
 RAI  แทน คา่ดชันีสอดคลอ้งระหวา่งผูต้รวจใหค้ะแนนจากสตูร RAI   
 P  แทน นกัเรยีน 
 I  แทน วธิกีารตรวจใหค้ะแนน 
 R  แทน ผูต้รวจใหค้ะแนน 
 PI  แทน ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนและวธิกีารตรวจใหค้ะแนน 
 PR  แทน ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนและผูต้รวจใหค้ะแนน 
 IR  แทน ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งวธิกีารตรวจใหค้ะแนนและผูต้รวจใหค้ะแนน 
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 PIR  แทน ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีน  วธิกีารตรวจใหค้ะแนน และผูต้รวจใหค้ะแนน 
 SL  แทน ความเขม้งวด/ใจด ี
 DRF แทน ความลาํเอยีงดา้นเพศ 
 DRIFT แทน การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป 
 Max. แทน  คา่สงูสดุ 
 Min. แทน คา่ตํ่าสดุ 
 Sep.R  แทน คา่ความเชื่อมัน่แยกสว่น (Separation Reliability) 
 Infit  แทน คา่เฉลีย่กาํลงัสองของความคลาดเคลื่อนทีม่กีารถ่วงน้ําหนกั 
 Outfit แทน คา่เฉลีย่กาํลงัสองของความคลาดเคลื่อนทีไ่มม่กีารถ่วงน้ําหนกั 
 r  แทน คา่สหสมัพนัธจ์ากสตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
 z'  แทน คา่จากการแปลง r ดว้ยวธิกีารแปลงแบบฟิชเชอร ์
 
ตอนท่ี 1 การแสดงคณุภาพของเครือ่งมือวดัความสามารถในการเขียนของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3  
 การวเิคราะหใ์นตอนที ่1 ผูว้จิยัตอ้งการตอบคาํถามการวจิยัขอ้ที ่1 ทีว่า่เครือ่งมอืวดัความสามารถ
ในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคีณุภาพหรอืไม ่อยา่งไร จาํแนกตาม 
วธิกีารตรวจใหค้ะแนน คอื แบบแยกองคป์ระกอบ แบบรวมองคป์ระกอบ และแบบผสมผสาน และแบ่ง
การนําเสนอออกเป็น 2 สว่น ตามชนิดของเครื่องมอืสาํหรบัวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ซึง่ม ี2 ชนิด คอื วธิกีารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความในสว่นของการเขยีน 
จากขอ้สอบการอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในโครงการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 และวธิกีารตรวจใหค้ะแนน
การเขยีนจดหมาย โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 3 สว่นยอ่ยคอื 1.1 การวเิคราะหค์ุณภาพขอ้สอบตาม
ทฤษฎมีาตรฐานเดมิ 1.2 การวเิคราะหค์ณุภาพขอ้สอบตามทฤษฎกีารสรปุอา้งองิ และ 1.3 การวเิคราะห์
คุณภาพขอ้สอบตามทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 1.1 การวิเคราะหค์ณุภาพข้อสอบตามทฤษฎีมาตรฐานเดิม ผูว้จิยันําเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโดง่ เพือ่แสดงลกัษณะของขอ้มลู นําเสนอ
คา่ความเชื่อมัน่ และดชันีสอดคลอ้งระหวา่งผูต้รวจใหค้ะแนน เพื่อแสดงหลกัฐานการมคีุณภาพของวธิ ี
การตรวจใหค้ะแนน แบ่งตามชนิดเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงัตาราง 15 – 16   
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ตาราง 15 คา่สถติพิืน้ฐานของคะแนนการเขยีนเรยีงความ จาํแนกตามวธิกีารตรวจใหค้ะแนน 
 

                สถติ ิ
วธิกีารตรวจ 

คะแนนเตม็   SD Sk Ku  RAI 

        

Ana 5  2.342 0.926 0.479 -0.073 0.980 0.811 
Hol 5 2.526 0.924 0.315 -0.237 0.988 0.823 
Ann 5 2.426 0.950 0.368 -0.276 0.986 0.818 

        

 
 ผลการวเิคราะหจ์ากตาราง 15 พบวา่  
  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เมือ่ตรวจโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ
มคีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื 2.526 คะแนน รองลงมาคอื แบบผสมผสาน และแบบแยกองคป์ระกอบ มคีา่ 2.426 
และ 2.342 คะแนน ตามลาํดบั การตรวจโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสานมสีว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานสงูสดุ คอื 0.950 รองลงมา คอื แบบแยกองคป์ระกอบ และแบบรวมองคป์ระกอบ มคีา่ 0.926 
และ 0.924 ตามลาํดบั แสดงใหเ้หน็วา่ คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมคีา่ใกลเ้คยีงกนั 
  ความเบแ้ละความโดง่ เมือ่ตรวจโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ มี
ลกัษณะการแจกแจงแบบเบข้วาสงูสดุมคีา่ 0.429 รองลงมา คอื แบบผสมผสาน และแบบรวมองคป์ระกอบ 
มคีา่ 0.368 และ 0.315 ตามลาํดบั การตรวจโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสานมลีกัษณะ
การแจกแจงทีแ่บนมากทีส่ดุมคีา่ -0.276 รองลงมา คอื แบบรวมองคป์ระกอบ และแบบแยกองคป์ระกอบ  
มคีา่ -0.237 และ -0.073 ตามลาํดบั แสดงใหเ้หน็วา่ มคีวามเบข้วาใกลเ้คยีงกนัและมลีกัษณะการแจกแจง 
ทีแ่บนกวา่โคง้ปกต ิ 
  ความเชือ่มัน่และดชันีสอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนน เมือ่ตรวจโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนน 
แบบรวมองคป์ระกอบ มคีา่ความเชื่อมัน่สงูทีส่ดุ คอื 0.988 รองลงมาคอื แบบผสมผสาน และแบบแยก
องคป์ระกอบ มคีา่ 0.986 และ 0.980 ตามลาํดบั การตรวจโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ
มคีา่ดชันีสอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนนสงูสดุ คอื 0.823 รองลงมา คอื แบบผสมผสาน และแบบแยก
องคป์ระกอบ มคีา่ 0.818 และ 0.811 ตามลาํดบั แสดงใหเ้หน็วา่ คา่ความเชื่อมัน่และคา่ดชันีสอดคลอ้ง
ของผูต้รวจใหค้ะแนนมคีา่สงูสอดคลอ้งกนั นัน่คอื วธิกีารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความมคีวามเชื่อมัน่
ตามทฤษฎมีาตรฐานเดมิ 
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ตาราง 16 คา่สถติพิืน้ฐานของคะแนนการเขยีนจดหมาย จาํแนกตามวธิกีารตรวจใหค้ะแนน 
 

                สถติ ิ
  SD Sk Ku  RAI คะแนนเตม็ 

วธิกีารตรวจ 
        

Ana 5  2.608 1.155 0.387 -0.760 0.827 0.809 
Hol 5 2.887 1.114 0.168 -0.796 0.918 0.810 
Ann 5 2.533 0.999 0.554 -0.099 0.924 0.813 

        

 
 ผลการวเิคราะหจ์ากตาราง 16 พบวา่   
  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เมือ่ตรวจโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ
มคีา่เฉลีย่สงูสดุคอื 2.887 คะแนน รองลงมาคอื แบบแยกองคป์ระกอบ และแบบผสมผสาน มคีา่ 2.608 
และ 2.533 คะแนน ตามลาํดบั การตรวจโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบมสีว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานสงูสุด คอื 1.155 รองลงมาคอื แบบรวมองคป์ระกอบ และแบบผสมผสาน มคีา่ 1.114 และ 0.999  
ตามลาํดบั แสดงใหเ้หน็วา่คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมคีา่ใกลเ้คยีงกนั 
  ความเบแ้ละความโด่ง เมื่อตรวจโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสาน มลีกัษณะ
การแจกแจงแบบเบข้วาสงูสดุมคีา่ 0.554 รองลงมา คอื แบบแยกองคป์ระกอบ และแบบรวมองคป์ระกอบ 
มคีา่ 0.387 และ 0.168 ตามลาํดบั การตรวจโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบมลีกัษณะ    
การแจกแจงทีแ่บนมากทีส่ดุ มคีา่ -0.796 รองลงมาคอื แบบแยกองคป์ระกอบ และแบบผสมผสาน มคีา่ 
-0.760 และ -0.099 ตามลาํดบั แสดงใหเ้หน็วา่ มคีวามเบข้วาแตกต่างกนัเลก็น้อยและมลีกัษณะการแจกแจง
ทีแ่บนกวา่โคง้ปกต ิ 
  ความเชื่อมัน่และดชันีสอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนน เมือ่ตรวจโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนน
แบบผสมผสาน มคีา่ความเชื่อมัน่สงูทีส่ดุ คอื 0.924 รองลงมาคอื แบบรวมองคป์ระกอบ และแบบแยก
องคป์ระกอบ มคีา่ 0.918 และ 0.827 ตามลาํดบั การตรวจโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสาน
มคีา่ดชันีสอดคลอ้งของผูต้รวจ ใหค้ะแนนสงูสดุ คอื 0.813 รองลงมา คอื แบบรวมองคป์ระกอบ และ
แบบแยกองคป์ระกอบ มคีา่ 0.810 และ 0.809 ตามลาํดบั แสดงใหเ้หน็วา่ คา่ความเชื่อมัน่และคา่ดชันี
สอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนนมคีา่สงูสอดคลอ้งกนั นัน่คอืวธิกีารตรวจการเขยีนจดหมายมคีวามเชื่อมัน่
ตามทฤษฎมีาตรฐานเดมิ 
 

 1.2 การวิเคราะหค์ณุภาพข้อสอบตามทฤษฎีการสรปุอ้างอิง ผูว้จิยันําเสนอผลการวเิคราะห์
ความแปรปรวน และผลจากปฏสิมัพนัธจ์ากแหล่งต่างๆ เพือ่แสดงหลกัฐานการมคีุณภาพของวธิกีารตรวจ
ใหค้ะแนนตามทฤษฎกีารสรปุอา้งองิ ผูว้จิยัใชก้ารออกแบบเอกภพสาํหรบัสององคป์ระกอบ แบบ Two-Facet 
Crossed Design วเิคราะหจ์ากโปรแกรม  EDUG 6.1-e  โดยกําหนดให ้P คอื นกัเรยีน  I คอื วธิกีารตรวจ
ใหค้ะแนน และ R คอื ผูต้รวจใหค้ะแนน โดยที ่Design ทีใ่ชส้าํหรบังานวจิยัน้ี คอื p X i X r design  
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ประกอบไปดว้ย นกัเรยีน 50 คน วธิกีารตรวจใหค้ะแนน 3 รปูแบบ และผูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน แบ่ง
ตามชนิดเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงัตาราง  17 – 18  
 
ตาราง 17 คา่ความแปรปรวนจากแหล่งต่างๆ ของการเขยีนเรยีงความ   
 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

DF Sum of Square Mean Square  
Estimated Variance 

Component 
% of Total 
Variance 

        

P 49  106.36331  2.17068  0.18296  29.30  
I 2  4.45818  2.22909  0.00825  0.00  
R 2  27.72664  13.86332  0.06749  10.80  
PI 98  22.06162  0.22512  0.00827  1.30  
PR 98  48.92650  0.49925  0.09965  16.00  
IR 4  13.76464  3.44116  0.06482  10.40  
PIR 196  39.25830  0.20030  0.20030  32.10  
Total 449  262.55918      100%  

        

Coefficients of Generalizability_Ralative  0.76 
 

Coefficients of Generalizability_Absolute  0.68 
 

 
 จากตาราง 17 พบวา่ คา่ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีน วธิกีารตรวจใหค้ะแนน และผูต้รวจใหค้ะแนน 
(PIR) มคีา่มากทีส่ดุ 0.20030 คดิเป็นรอ้ยละ 32.10 รองลงมาคอื ความแปรปรวนของนกัเรยีน (P) มคี่า 
0.18296 คดิเป็นรอ้ยละ 29.30 แสดงวา่ มคีวามแตกต่างของคะแนนทีม่าจากความสามารถทีแ่ตกต่างกนั
ของนกัเรยีน วธิกีารตรวจใหค้ะแนน และผูต้รวจใหค้ะแนนสงูทีส่ดุ และความแปรปรวนของวธิกีารตรวจ
ใหค้ะแนนมคีา่น้อยทีส่ดุ 0.00825 คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 แสดงวา่ วธิกีารตรวจใหค้ะแนนไมใ่ชแ่หล่งที่
ทาํใหค้ะแนนแตกต่างกนั คา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิเชงิสมัพทัธม์คีา่ 0.76 และคา่สมัประสทิธิก์ารสรุป
อา้งองิเชงิสมับรูณ์มคีา่ 0.68 แสดงวา่ วธิกีารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความมคีวามเชื่อมัน่ตามทฤษฎี
การสรปุอา้งองิ 
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ตาราง 18 คา่ความแปรปรวนจากแหล่งต่างๆ  ของการเขยีนจดหมาย 
 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

DF Sum of Square Mean Square  
Estimated Variance 

Component 
% of Total 
Variance 

        

P 49  139.12998  2.83939  0.24416  21.20  
I 2  10.39694  5.19847  0.01434  1.20  
R 2  77.46039  38.73019  0.23487  20.40  
PI 98  34.10163  0.34798  0.05251  0.00  
PR 98  78.35119  0.79950  0.09800  8.50  
IR 4  12.82184  3.20546  0.05400  4.70  
PIR 196  99.07632  0.50549  0.50549  43.90  

           

Total 449  451.33829      100%  
        

Coefficients of Generalizability_Ralative  0.73 
 

Coefficients of Generalizability_Absolute  0.58 
 

 
 จากตาราง 18 พบวา่ คา่ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีน วธิกีารตรวจใหค้ะแนน และผูต้รวจใหค้ะแนน  
(PIR) มคีา่มากทีส่ดุ 0.50549 คดิเป็นรอ้ยละ 43.90 รองลงมาคอื ความแปรปรวนของนกัเรยีน (P) มคีา่ 
0.24416 คดิเป็นรอ้ยละ 21.20 แสดงวา่ มคีวามแตกต่างของคะแนนทีม่าจากความสามารถทีแ่ตกต่างกนั
ของนกัเรยีน วธิกีารตรวจใหค้ะแนน และผูต้รวจใหค้ะแนนสงูทีส่ดุ และคา่ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีน
กบัวธิกีารตรวจใหค้ะแนน (PI) มคีา่น้อยทีส่ดุ 0.05251 คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 แสดงวา่นกัเรยีนกบัวธิกีารตรวจ
ใหค้ะแนน ไมใ่ชแ่หล่งทีท่าํใหค้ะแนนแตกต่างกนั ค่าสมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิเชงิสมัพทัธ ์มคีา่ 0.73  
และคา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิเชงิสมับรูณ์ มคีา่ 0.58 แสดงวา่วธิกีารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนจดหมาย
มคีวามเชื่อมัน่ตามทฤษฎกีารสรปุอา้งองิ 
  

  1.3 การวิเคราะหค์ณุภาพข้อสอบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  เน่ืองจากลกัษณะ
ของขอ้มลูการใหค้ะแนนจดหมายไมม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะใชว้เิคราะหต์ามทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ   
ผูว้จิยัจงึวเิคราะหโ์ดยใชโ้มเดลของราสช์แบบหลายองคป์ระกอบกบัการแสดงหลกัฐานการมคีุณภาพ
ของวธิกีารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ การวเิคราะหใ์นสว่นน้ีไดแ้บ่งการนําเสนอ
ออกเป็น 3 สว่นยอ่ย จาํแนกตามพารามเิตอร ์คอื 1) พารามเิตอรข์องนกัเรยีนเพือ่แสดงใหเ้หน็คา่เฉลีย่
ของความสามารถของนกัเรยีน จาํนวน 50 คน  2)พารามเิตอรข์องขอ้สอบเรยีงความ เพือ่แสดงใหเ้หน็
คา่ความยากในการเปลีย่นขัน้ของการใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนทัง้ 3 รปูแบบ วา่เป็นไปตามลาํดบัและ
มคีวามเทีย่งตรงในการเปลีย่นขัน้หรอืไม ่และ3) พารามเิตอรผ์ูต้รวจใหค้ะแนน เพือ่แสดงใหเ้หน็คา่เฉลีย่
ของความเขม้งวดโดยรวมของผูต้รวจใหค้ะแนนทัง้ 130 คน ดงัตาราง 19 – 21   
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ตาราง 19 แสดงคา่พารามเิตอรข์องนกัเรยีน จาํแนกตามคุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนน   
 

คุณลกัษณะ Logit SE Max. Min. Infit Outfit Sep.R 
        

 Ana -1.09 0.06 -4.02  0.52 1.00 1.00 .99 
 Hol -0.95 0.14 -4.69  1.47 0.99 1.01 .99 

S/L 

 Ann -1.06 0.07 -4.50  1.00 1.00 1.01 .99 
          

 Ana ชาย -1.55 0.07 -4.13 -0.09 1.01 1.00 .99 
  หญงิ -0.65 0.06 -1.91  0.51 1.00 0.99 .99 
          

  รวม -1.09 0.06 -4.02  0.52 1.00 1.00 .99 
           
          

DRF Hol ชาย -1.71 0.15 -5.04  0.75 1.00 1.02 .99 
  หญงิ -0.27 0.13 -2.32  1.48 0.99 0.99 .98 
          

  รวม -0.95 0.14 -4.69  1.47 0.99 1.01 .99 
           
          

 Ann ชาย -1.70 0.08 -4.71  0.29 1.01 1.01 .99 
  หญงิ -0.49 0.07 -1.85  1.00 1.00 1.00 .99 
          

  รวม -1.06 0.07 -4.50  1.00 1.00 1.01 .99 
           
          

 Ana วนัที ่1 -1.09 0.06 -4.02  0.52 1.00 1.00 .99 
  วนัที ่2 -1.02 0.06 -4.02  0.30 1.00 1.00 .99 
          

  รวม -0.97 0.04 -3.68  0.37 1.00 1.00 1.00 
           
          

DRIFT Hol วนัที ่1 -0.95 0.14 -4.69  1.47 0.99 1.01 .99 
  วนัที ่2 -0.84 0.14 -4.92  1.41 1.00 1.00 .99 

  รวม -0.80 0.09 -4.34  1.23 1.00 1.01 .99 
           
          

 Ann วนัที ่1 -1.06 0.07 -4.50  1.00 1.00 1.01 .99 
  วนัที ่2 -0.92 0.07 -4.20  0.77 1.00 1.00 .99 
          

  รวม -0.92 0.05 -4.06  0.81 1.00 1.01 1.00 
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 จากตาราง 19 พบวา่ คา่พารามเิตอรค์วามสามารถของนกัเรยีน (Student Ability : ) เมือ่
จาํแนกตามคุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนน ผลปรากฏ ดงัน้ี   
  19.1 ความเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนน แบบรวมองคป์ระกอบนกัเรยีนมคีา่เฉลีย่
ความสามารถสงูทีส่ดุ คอื -0.95 รองลงมาคอื แบบผสมผสานและแบบรวมองคป์ระกอบ มคีา่ -1.06 
และ -1.09 ตามลาํดบั แบบรวมองคป์ระกอบมคีวามแปรปรวนจากการวดัสงูทีส่ดุ คอื 0.14 รองลงมา
คอื แบบผสมผสานและแบบแยกองคป์ระกอบ มคีา่ 0.17 และ 0.16 ตามลาํดบั และเมือ่พจิารณาเป็น
รายบุคคลพบวา่มนีกัเรยีนทีม่คีา่ความสามารถไมอ่ยูใ่นชว่งทีย่อมรบัได ้จาํนวน 2 คน และการเปรยีบเทยีบ
ความเหมาะสมกลมกลนืของขอ้มลูเชงิประจกัษ์กบัโมเดล Partial Credit Model ปรากฏวา่ แบบแยก
องคป์ระกอบ แบบรวมองคป์ระกอบและแบบผสมผสานมคีา่เฉลีย่ Infit และ Outfit อยูใ่นชว่งทีย่อมรบัได ้ 
ความเชื่อมัน่แยกสว่นของนกัเรยีนเมื่อใชว้ธิกีารตรวจทีแ่ตกต่างกนั 3 รปูแบบ มคีา่ .99   
  19.2 ความลาํเอยีงดา้นเพศ แบบรวมองคป์ระกอบนกัเรยีนมคีา่เฉลีย่ความสามารถสงูทีสุ่ด 
คอื -0.95 รองลงมาคอื แบบผสมผสานและแบบรวมองคป์ระกอบ มคีา่ -1.06 และ -1.09 ตามลาํดบั  
แบบรวมองคป์ระกอบมคีวามแปรปรวนจากการวดัสงูทีส่ดุ คอื 0.14 รองลงมาคอื แบบผสมผสานและ
แบบแยกองคป์ระกอบ มคีา่ 0.17 และ 0.16 ตามลาํดบั ระดบัความสามารถเฉลีย่ของนกัเรยีนอยูใ่นชว่ง
ทีย่อมรบัได ้ และเมือ่พจิารณาเป็นรายบุคคลพบวา่มนีกัเรยีนทีม่คีา่ความสามารถไมอ่ยูใ่นวธิทีีย่อมรบัได ้
จาํนวน 1 คน และการเปรยีบเทยีบความเหมาะสมกลมกลนืของขอ้มลูเชงิประจกัษ์กบัโมเดล Partial 
Credit Mode ปรากฏวา่ แบบแยกองคป์ระกอบ แบบรวมองคป์ระกอบและแบบผสมผสานมคีา่เฉลีย่ 
Infit และ Outfit อยูใ่นชว่งทีย่อมรบัได ้ความเชื่อมัน่แยกสว่นของนกัเรยีน มคีา่อยูร่ะหวา่ง .98 –  .99   
  19.3 การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป แบบรวมองคป์ระกอบ
นกัเรยีนมคีา่เฉลีย่ความสามารถสงูทีส่ดุ คอื -0.80 รองลงมาคอื แบบผสมผสานและแบบรวมองคป์ระกอบ 
มคีา่ -0.92 และ -0.97 ตามลาํดบั แบบรวมองคป์ระกอบมคีวามแปรปรวนจากการวดัสงูทีส่ดุ คอื 0.09  
รองลงมาคอื แบบผสมผสานและแบบแยกองคป์ระกอบ มคีา่ 0.05 และ 0.04 ตามลาํดบั ระดบัความสามารถ
เฉลีย่ของนกัเรยีนอยูใ่นชว่งทีย่อมรบัได ้และเมือ่พจิารณาเป็นรายบุคคลพบวา่มนีกัเรยีนทีม่คีา่ความสามารถ
ไมอ่ยูใ่นวธิทีีย่อมรบัได ้จาํนวน 2 คน และการเปรยีบเทยีบความเหมาะสมกลมกลนืของขอ้มลูเชงิประจกัษ์
กบัโมเดล Partial Credit Mode ปรากฏวา่ แบบแยกองคป์ระกอบ แบบรวมองคป์ระกอบและแบบผสมผสาน
มคีา่เฉลีย่ Infit และ Outfit อยูใ่นชว่งทีย่อมรบัได ้ความเชื่อมัน่แยกสว่นของนกัเรยีน มคี่าอยูร่ะหวา่ง  
.98 – 1.00   
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ตาราง 20 แสดงคา่พารามเิตอรข์องขอ้สอบการเขยีนเรยีงความ จาํแนกตามคุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนน   
 

คุณลกัษณะ ระดบัการใหค้ะแนน 1 2 3 4 5 
       

S/L  Ana ความยากในการเปลีย่นขัน้  -2.71 -0.45 0.92 2.24 
   การควบคุมคุณภาพ -2.29 -1.34 -0.48 0.21 0.60 
  Hol ความยากในการเปลีย่นขัน้  -3.40 -0.74 1.18 2.96 
   การควบคุมคุณภาพ -3.04 -1.50 -0.29 0.67 1.22 
  Ann ความยากในการเปลีย่นขัน้  -2.90 -0.65 0.98 2.56 
   การควบคุมคุณภาพ -2.64 -1.41 -0.44 0.42 0.95 
         

 Ana เพศชาย ความยากในการเปลีย่นขัน้  -2.80 -0.46 1.00 2.27 
   การควบคุมคุณภาพ -2.68 -1.61 -0.72 -0.06 0.26 
  เพศหญงิ ความยากในการเปลีย่นขัน้  -2.71 -0.45 0.90 2.25 
   การควบคุมคุณภาพ -1.69 -1.06 -0.30 0.36 0.81 
         

  รวม ความยากในการเปลีย่นขัน้  -2.71 -0.45 0.92 2.24 
   การควบคุมคุณภาพ -2.29 -1.34 -0.48 0.21 0.60 
          
         

DRF Hol เพศชาย ความยากในการเปลีย่นขัน้  -3.68 -0.82 1.30 3.20 
   การควบคุมคุณภาพ -3.78 -1.88 -0.64 0.20 0.69 
  เพศหญงิ ความยากในการเปลีย่นขัน้  -3.41 -0.73 1.16 2.98 
   การควบคุมคุณภาพ -2.01 -1.12 -0.04 0.92 1.50 
         

  รวม ความยากในการเปลีย่นขัน้  -3.40 -0.74 1.18 2.96 
   การควบคุมคุณภาพ -3.04 -1.50 -0.29 0.67 1.22 
          
         

 Ann เพศชาย ความยากในการเปลีย่นขัน้  -3.08 -0.74 0.97 2.85 
   การควบคุมคุณภาพ -3.15 -1.78 -0.79 0.05 0.19 
  เพศหญงิ ความยากในการเปลีย่นขัน้  -2.88 -0.64 0.99 2.53 
   การควบคุมคุณภาพ -1.86 -1.07 -0.22 0.60 1.22 
         

  รวม ความยากในการเปลีย่นขัน้  -2.90 -0.65 0.98 2.56 
   การควบคุมคุณภาพ -2.64 -1.41 -0.44 0.42 0.95 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ ระดบัการใหค้ะแนน 1 2 3 4 5 
       

 Ana วนัที1่ ความยากในการเปลีย่นขัน้  -2.71 -0.45 0.92 2.24 
   การควบคุมคุณภาพ -2.29 -1.34 -0.48 0.21 0.60 
  วนัที2่ ความยากในการเปลีย่นขัน้  -2.95 -0.44 1.03 2.36 
   การควบคุมคุณภาพ -2.34 -1.37 -0.41 0.37 0.94 
         

  รวม ความยากในการเปลีย่นขัน้  -2.60 -0.38 0.90 2.09 
   การควบคุมคุณภาพ -2.00 -1.21 -0.46 0.13 0.54 
          
         

DRIFT Hol วนัที ่1 ความยากในการเปลีย่นขัน้  -3.40 -0.74 1.18 2.96 
   การควบคุมคุณภาพ -3.04 -1.50 -0.29 0.67 1.22 
  วนัที ่2 ความยากในการเปลีย่นขัน้  -3.81 -1.67 1.34 3.54 
   การควบคุมคุณภาพ -3.38 -1.71 -0.23 0.97 1.59 
         

  รวม ความยากในการเปลีย่นขัน้  -3.20 -0.80 1.12 2.88 
   การควบคุมคุณภาพ -2.62 -1.36 -0.30 0.53 1.12 
          
         

 Ann วนัที ่1 ความยากในการเปลีย่นขัน้  -2.90 -0.65 0.98 2.56 
   การควบคุมคุณภาพ -2.64 -1.41 -0.44 0.42 0.95 
  วนัที ่2 ความยากในการเปลีย่นขัน้  -2.94 -0.68 1.08 2.54 
   การควบคุมคุณภาพ -2.55 -1.37 -0.33 0.47 0.96 
         

  รวม ความยากในการเปลีย่นขัน้  -2.69 -0.61 0.95 2.35 
   การควบคุมคุณภาพ -2.27 -1.25 -0.41 0.29 0.78 
         

 
 จากตาราง 20 พบวา่ คา่พารามเิตอรข์องเรยีงความ (Step Difficulty : ) จาํแนกตามคณุลกัษณะ
ผูต้รวจใหค้ะแนนผลปรากฏ ดงัน้ี 
  20.1 ความเขม้งวด/ใจด ีแบบแยกองคป์ระกอบ มคีวามยากในขัน้ที1่ – 4 เรยีงลาํดบักนั
ดงัน้ี คอื -2.71, -0.45, 0.92 และ 2.24 ตามลาํดบั แบบรวมองคป์ระกอบ มคีวามยากในขัน้ที ่1 – 4  
เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี  คอื -3.40, -0.74, 1.18 และ 2.96 ตามลาํดบั และแบบผสมผสาน มคีวามยากใน
ขัน้ที1่ – 4 เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี คอื -2.90, -0.65, 0.98 และ 2.56 ตามลาํดบั แสดงวา่ แสดงวา่ มคีวามเทีย่งตรง
ในการแบ่งขัน้ และขอ้มลูเชงิประจกัษ์สอดคลอ้งกบัโมเดล Partial Credit Model 
  20.2 ความลาํเอยีงดา้นเพศ เมือ่พจิารณาเฉพาะนกัเรยีนทีเ่ป็นเพศชาย แบบแยกองคป์ระกอบ  
มมีคีวามยากในขัน้ที1่ – 4 เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี คอื -2.80, -0.46, 1.00 และ 2.27 ตามลาํดบั แบบรวม
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องคป์ระกอบ มคีวามยากในขัน้ที ่ 1 – 4 เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี คอื -3.68, -0.82, 1.30 และ 3.20 
ตามลาํดบั และแบบผสมผสาน มคีวามยากในขัน้ที ่1 – 4 เรยีงลาํดบักนัดงัน้ี คอื -3.08, -0.74, 0.97 
และ 2.85 ตามลาํดบั เมื่อพจิารณาเฉพาะนกัเรยีนทีเ่ป็นเพศหญงิ  แบบแยกองคป์ระกอบ มคีวามยาก
ในขัน้ที1่ – 4 เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี  -2.71, -0.45, 0.90 และ 2.25 ตามลาํดบั แบบรวมองคป์ระกอบ มี
ความยากในขัน้ที ่1 – 4 เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี -3.41, -0.73, 1.16 และ 2.98 ตามลาํดบั และแบบผสมผสาน  
มคีวามยากในขัน้ที ่1 – 4 เรยีงลาํดบักนัดงัน้ี -2.88, -0.64, 0.99 และ 2.53 ตามลาํดบั เมื่อพจิารณา
โดยรวม ทัง้เพศชายและเพศหญงิ แบบแยกองคป์ระกอบ มคีวามยากในขัน้ที ่ 1 – 4 เรยีงลาํดบักนั
ดงัน้ี คอื -2.71, -0.45, 0.92 และ 2.24 ตามลาํดบั แบบรวมองคป์ระกอบ มคีวามยากในขัน้ที ่1 – 4  
เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี คอื -3.40, -0.74, 1.18 และ 2.96 ตามลาํดบั และแบบผสมผสาน มคีวามยากใน
ขัน้ที ่1 – 4 เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี คอื -2.90, -0.65, 0.98 และ 2.56 ตามลาํดบั แสดงวา่ แสดงวา่มคีวามเทีย่งตรง
ในการแบ่งขัน้ และขอ้มลูเชงิประจกัษ์สอดคลอ้งกบัโมเดล Partial Credit Model 
  20.3 การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป เมือ่พจิารณาเฉพาะคะแนนสอบ
วนัที ่1 แบบแยกองคป์ระกอบ มคีวามยากในขัน้ที1่ – 4 เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี คอื -2.71, -0.45, 0.92 
และ 2.24 ตามลาํดบั แบบรวมองคป์ระกอบ มคีวามยากในขัน้ที1่ – 4 เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี คอื -3.40,    
-0.74, 1.18 และ 2.96 ตามลาํดบั และแบบผสมผสาน มคีวามยากในขัน้ที1่ – 4 เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี  
คอื -2.90, -0.65, 0.98 และ 2.56 ตามลาํดบั เมื่อพจิารณาเฉพาะคะแนนสอบวนัที ่2 แบบแยกองคป์ระกอบ  
มคีวามยากในขัน้ที1่ – 4 เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี คอื -2.95, -0.44, 1.03 และ 2.63 ตามลาํดบั แบบรวม
องคป์ระกอบ มคีวามยากในขัน้ที ่1 – 4 เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี คอื -3.81, -1.67, 1.34 และ 3.54 ตามลาํดบั  
และแบบผสมผสาน มคีวามยากในขัน้ที ่1 – 4 เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี คอื -2.94, -0.68, 1.08 และ 2.54 
ตามลาํดบั เมือ่พจิารณารวมทัง้วนัที ่1 และวนัที ่2 แบบแยกองคป์ระกอบ มคีวามยากในขัน้ที ่1 – 4  
เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี คอื -2.71, -0.45, 0.92  และ 2.24 ตามลาํดบั แบบรวมองคป์ระกอบ มคีวามยาก
ในขัน้ที ่1 – 4 เรยีงลาํดบักนั ดงัน้ี คอื -3.40, -0.74, 1.18 และ 2.96 ตามลาํดบั และแบบผสมผสาน  
มคีวามยากในขัน้ที ่1 – 4 เรยีงลาํดบักนัดงัน้ี คอื -2.90, -0.65,  0.98 และ 2.56 ตามลาํดบั แสดงวา่ 
มคีวามเทีย่งตรงในการแบ่งขัน้ และขอ้มลูเชงิประจกัษ์สอดคลอ้งกบัโมเดล Partial Credit Model 
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ตาราง 21 แสดงคา่พารามเิตอรข์องผูต้รวจใหค้ะแนน จาํแนกตามคุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนน   
 

คุณลกัษณะ Logit SE Max. Min. Infit Outfit Sep.R 
        

 Ana 0.00 0.10 -2.29 2.21 1.00 1.00 .99 
 Hol 0.00 0.22 -2.31 2.54 1.00 1.01 .94 

S/L 

 Ann 0.00 0.12 -2.08 2.29 1.00 1.01 .98 
          

 Ana ชาย 0.00 0.15 -2.35 2.43 1.00 1.00 .97 
  หญงิ 0.00 0.16 -2.32 2.08 1.00 1.00 .97 
          

  รวม 0.00 0.10 -2.29 2.21 1.00 1.00 .99 
           
          

DRF Hol ชาย 0.00 0.33 -2.79 3.86 1.01 1.02 .91 
  หญงิ 0.00 0.30 -2.11 2.47 0.99 0.99 .89 
          

  รวม 0.00 0.22 -2.31 2.54 1.00 1.01 .94 
           
          

 Ann ชาย 0.00 0.18 -2.33 2.60 1.00 1.01 .97 
  หญงิ 0.00 0.16 -2.10 2.12 1.01 1.00 .97 
          

  รวม 0.00 0.12 -2.08 2.29 1.00 1.01 .98 
           
          

 Ana วนัที ่1 0.00 0.10 -2.29 2.21 1.00 1.00 .99 
  วนัที ่2 0.00 0.10 -2.44 2.55 0.99 1.00 .99 
          

  รวม 0.00 0.07 -1.86 2.09 0.99 1.00 .99 
           
          

DRIFT Hol วนัที ่1 0.00 0.22 -2.31 2.54 1.00 1.01 .94 
  วนัที ่2 0.00 0.23 -2.67 2.92 1.00 1.00 .96 

  รวม 0.00 0.15 -1.46 1.87 1.01 1.01 .96 
           
          

 Ann วนัที ่1 0.00 0.12 -2.08 2.29 1.00 1.01 .98 
  วนัที ่2 0.00 0.12 -2.15 2.60 1.00 1.01 .98 
          

  รวม 0.00 0.08 -1.93 2.30 1.00 1.01 .99 
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 จากตาราง 21 พบวา่ พารามเิตอรข์องผูต้รวจใหค้ะแนน (Rater Severity) จาํแนกตามคณุลกัษณะ
ผูต้รวจใหค้ะแนน ผลปรากฏ ดงัน้ี 
  21.1 ความเขม้งวด/ใจด ีรปูแบบการตรวจใหค้ะแนนทัง้ 3 รปูแบบ มคีา่เฉลีย่ความเขม้งวด
ของผูต้รวจใหค้ะแนนเทา่กนัคอื 0.00 แบบรวมองคป์ระกอบมคีา่เฉลีย่ความแปรปรวนสงูสดุคอื 0.22  
รองลงมาคอื แบบผสมผสานและแบบแยกองคป์ระกอบ มคีา่ 0.12 และ 0.10 ตามลาํดบั แบบรวมองคป์ระกอบ
มผีูต้รวจใหค้ะแนนใจดทีีส่ดุ มคีา่ -2.31 รองลงมาคอื แบบแยกองคป์ระกอบและแบบผสมผสาน มคีา่  
-2.29 และ -2.08 ตามลาํดบั แบบรวมองคป์ระกอบมผีูต้รวจใหค้ะแนนเขม้งวดทีส่ดุ มคีา่ 2.54 รองลงมา
คอื แบบผสมผสานและแบบแยกองคป์ระกอบ มคีา่ 2.29 และ 2.21 ตามลาํดบั แสดงวา่ ความเขม้งวด
ของผูต้รวจมกีารกระจายแตกต่างกนั และการเปรยีบเทยีบความเหมาะสมกลมกลนืของขอ้มลูเชงิประจกัษ์
กบัโมเดล Partial Credit Mode ปรากฏวา่ มคีา่เฉลีย่ Infit และ Outfit อยูใ่นช่วงทีย่อมรบัได ้และคา่
ความเชื่อมัน่แยกสว่นของผูต้รวจใหค้ะแนน มคีา่อยูร่ะหวา่ง .94 – .99 แสดงวา่ ผูต้รวจใหค้ะแนน มี
ระดบัความเขม้งวดทีแ่ตกต่างกนั 
  21.2 ความลาํเอยีงดา้นเพศ ทัง้ 3 รปูแบบ มคีา่เฉลีย่ความเขม้งวดของผูต้รวจใหค้ะแนน
เทา่กนัคอื 0.00 แบบรวมองคป์ระกอบมคีา่เฉลีย่ความแปรปรวนสงูสดุคอื 0.22 รองลงมาคอื แบบผสมผสาน
และแบบแยกองคป์ระกอบ มคีา่ 0.12 และ 0.10 ตามลําดบั แบบรวมองคป์ระกอบมผีูต้รวจใหค้ะแนน
ใจดทีีส่ดุ มคีา่ -2.31 รองลงมาคอื แบบแยกองคป์ระกอบและแบบผสมผสาน มคีา่ -2.29 และ -2.08  
ตามลาํดบั แบบรวมองคป์ระกอบมผีูต้รวจใหค้ะแนนเขม้งวดทีส่ดุ มคี่า 2.54 รองลงมาคอื แบบผสมผสาน
และแบบแยกองคป์ระกอบ มคีา่ 2.29 และ 2.21 ตามลาํดบั แสดงวา่ ความเขม้งวดของผูต้รวจมกีารกระจาย
แตกต่างกนั และการเปรยีบเทยีบความเหมาะสมกลมกลนืของขอ้มลูเชงิประจกัษ์กบัโมเดล Partial Credit 
Mode ปรากฏวา่ มคีา่เฉลีย่ Infit และ Outfit อยูใ่นชว่งทีย่อมรบัได ้และคา่ความเชื่อมัน่แยกสว่นของ
ผูต้รวจใหค้ะแนน มคี่าอยูร่ะหวา่ง .89 – .99 แสดงวา่ ผูต้รวจใหค้ะแนนมรีะดบัความเขม้งวดทีแ่ตกต่างกนั 
  21.3 การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป ทัง้ 3 รปูแบบ มคีา่เฉลีย่
ความเขม้งวดของผูต้รวจใหค้ะแนนเทา่กนั คอื 0.00 แบบรวมองคป์ระกอบมคีา่เฉลีย่ความแปรปรวนสงูสดุ
คอื 0.15 รองลงมาคอื แบบผสมผสานและแบบแยกองคป์ระกอบ มคีา่ 0.08 และ 0.07 ตามลาํดบั  
แบบผสมผสานมผีูต้รวจใหค้ะแนนใจดทีีส่ดุ มคีา่ -1.93 รองลงมาคอืแบบแยกองคป์ระกอบและแบบรวม
องคป์ระกอบ มคีา่ -1.86 และ -1.46 ตามลําดบั แบบผสมผสานมผีูต้รวจใหค้ะแนนเขม้งวดทีส่ดุ มคีา่ 2.30  
รองลงมาคอื แบบแยกองคป์ระกอบ และแบบรวมองคป์ระกอบมคีา่ 2.09 และ 1.87 ตามลาํดบั แสดงว่า
ความเขม้งวดของผูต้รวจมกีารกระจายแตกต่างกนั และการเปรยีบเทยีบความเหมาะสมกลมกลนืของ
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์กบัโมเดล Partial Credit Mode ปรากฏวา่ มคีา่เฉลีย่ Infit และ Outfit อยูใ่นชว่งที่
ยอมรบัได ้และคา่ความเชื่อมัน่แยกสว่นของผูต้รวจใหค้ะแนน มคีา่อยูร่ะหวา่ง .94 – .99 แสดงวา่ ผูต้รวจ
ใหค้ะแนนมรีะดบัความเขม้งวดทีแ่ตกต่างกนั 
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ตอนท่ี 2 การศึกษาคณุลกัษณะของผูต้รวจให้คะแนน   
 ในสว่นน้ีเป็นการวเิคราะหเ์พือ่ตอบคาํถามการวจิยัขอ้ที ่2 ทีว่า่ มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะ
เขม้งวด และใจด ีหรอืไม ่มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชาย และลาํเอยีง เขา้ขา้ง
เพศหญงิหรอืไม ่ และมผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะการตรวจใหค้ะแนนไมค่งที ่ ขา้มเวลาหรอืไม ่ 
และเมือ่ผูต้รวจใหค้ะแนนใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนทีแ่ตกต่างกนั 3 รปูแบบแลว้คุณลกัษณะของผูต้รวจ
จะแตกต่างกนัหรอืไม ่ผูว้จิยัแบ่งนําเสนอออกเป็น 4 สว่นยอ่ย คอื 2.1 การระบุความเขม้งวด/ใจด ี 2.2
การระบุความลาํเอยีงดา้นเพศ 2.3 การระบุการทาํหน้าทีเ่บีย่งเบนของผูต้รวจใหค้ะแนนเมื่อเวลาผา่น
ไป และ 2.4 หาคา่ความสอดคลอ้งกนัในการระบุคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน ดงัปรากฏในตาราง 
22 – 26  
 2.1 การระบคุวามเข้มงวด/ใจดี ในขัน้แรกนัน้ ตอ้งพจิารณาวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนแต่ละคน
ใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสมกลมกลนืกบัโมเดล Partial Credit Model หรอืไม ่โดยพจิารณา คา่เฉลีย่
กาํลงัสองของความคลาดเคลื่อนทีม่กีารถ่วงน้ําหนกั Weighted mean square residual:INFIT และ
คา่เฉลีย่กาํลงัสองของความคลาดเคลื่อนทีไ่มม่กีารถ่วงน้ําหนกั Unweighted mean square residual : 
OUTFIT ทีก่าํหนดขอบเขตของการยอมรบัไดข้องโมเดลทีเ่หมาะสมกบัขอ้มลูอยูร่ะหวา่ง 0.5 ถงึ 1.5 
จากนัน้จงึระบุความเขม้งวด/ใจด ีจากคา่ศูนย ์ (0) เครือ่งหมายบวก (+) ลบ (-) ของคา่ Logit ผูต้รวจ
ใหค้ะแนนทีเ่ขม้งวดจะมคีา่ Logit มากกว่า +1.00 ใหค้ะแนนเป็นกลาง -1< Logit <+1 และใหค้ะแนน
ใจดจีะมคีา่ Logit น้อยกวา่ -1.00 รายละเอยีดดทูีภ่าคผนวก ข 
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ตาราง 22 แสดงเสน้ภาพแสดงความเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนน จากโปรแกรม FACETS 
 

วธิกีาร
ตรวจ 

1) แบบแยกองคป์ระกอบ 2) แบบรวมองคป์ระกอบ 3) แบบผสมผสาน 

 
 
 
 
เขม้งวด 

 
 

 
 
 
 
 

เป็น 
กลาง 

 
 
 
 
 

ใจด ี

   
     

 
หมายเหต ุ เสน้ประ     แสดงเสน้แบ่งการระบุความเขม้งวด,ความเป็นกลาง และความใจด ี
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ตาราง 23 แสดงการระบุความเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนน จาํแนกตามวธิกีารตรวจใหค้ะแนน 
 

ผูต้รวจใหค้ะแนน วธิกีาร
ตรวจ   ไมส่อดคลอ้ง

กบัโมเดล 
เขม้งวด เป็นกลาง ใจด ี

     

Ana 

10, 12, 36, 
24, 27, 46, 
55, 56, 85, 
94, 100, 
117, 125, 
127, 129 

1, 3, 11, 
14, 15, 25, 
39, 40, 42, 
47, 48, 52, 
62, 70, 72, 
76, 83 

4, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 
41, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 59, 
60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 
75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 
1105, 112, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 126, 128, 130 

2, 7, 9, 28, 
58, 69, 88, 
113, 116 

Hol 

2, 3, 10, 11, 
12, 29, 30, 
40, 44, 60, 
61, 70, 92, 
117, 125, 
127, 128, 
130 

14, 17, 25, 
42, 46, 72, 
83, 93, 
101, 107 

1, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
38, 39, 41, 43, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 
86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 126, 129                         

4, 7, 28, 
36, 45, 47, 
49, 56, 69, 
71, 88, 94, 
102, 106, 
114 

Ann 

10, 14, 27, 
30, 36, 43, 
44, 46, 47, 
48, 55, 56, 
60, 91, 94, 
119, 125, 
129 

1, 3, 11, 
15, 17, 25, 
39, 40, 42, 
66, 72, 74, 
76, 77, 83,  
101, 115 

5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 
26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 45, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 62, 63, 64, 
65, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 
82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 120, 
122, 123, 124, 126, 128, 130 

2, 4, 13, 
19, 20, 41, 
58, 61, 69, 
88, 102, 
106, 113, 
116, 121, 
127 
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 จากตาราง 22 – 23 พบวา่ การระบุความเขม้งวด/ใจดจีาํแนกตามวธิกีารตรวจใหค้ะแนนไดผ้ล 
ดงัน้ี 
  1. แบบแยกองคป์ระกอบ จากผูต้รวจ 130 คน มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสม
กลมกลนืกบัโมเดล จาํนวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 88.46 ผูต้รวจใหค้ะแนนมคีวามเขม้งวด 17 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 13.08 เป็นกลาง 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.46 และมคีวามใจด ี9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.92   
  2. แบบรวมองคป์ระกอบ จากผูต้รวจ 130 คน มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสม
กลมกลนืกบัโมเดล จาํนวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.15 ผูต้รวจใหค้ะแนนมคีวามเขม้งวด 10 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.69 เป็นกลาง 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.85 และมคีวามใจด ี15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.54  
  3. แบบผสมผสาน จากผูต้รวจ 130 คน มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสมกลมกลนื
กบัโมเดล จาํนวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.46 ผูต้รวจใหค้ะแนนมคีวามเขม้งวด 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
13.08 เป็นกลาง 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.77 มคีวามใจด ี16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.31  
  เมือ่พจิารณาโดยรวม วธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ และแบบผสมผสาน
ทาํใหผู้ต้รวจใหค้ะแนนแสดงความเขม้งวดมากทีส่ดุ จาํนวน 17 คน แบบผสมผสาน ทาํใหผู้ต้รวจให้
คะแนนแสดงความใจดมีากทีส่ดุ จาํนวน 16 คน   
 

 2.2 การระบุความลาํเอียงด้านเพศของผูต้รวจให้คะแนน ในขัน้แรกนัน้ตอ้งพจิารณาวา่
ผูต้รวจใหค้ะแนนแต่ละคนใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสมกลมกลนืกบัโมเดล Partial Credit Model 
หรอืไมโ่ดยพจิารณาคา่ INFIT และ OUTFIT ต่อมาจงึระบุความลาํเอยีงดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนน  
จากคา่ Z-Score ทีม่นียัสาํคญัทางสถติ ิสดุทา้ยจงึพจิารณาวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนคนนัน้  ๆลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชาย
หรอืเพศหญงิ คะแนนทีม่แีนวโน้มใจด ี(Logit ตํ่ากวา่) กบัเพศใดแสดงวา่ลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศนัน้ รายละเอยีด
ดทูีภ่าคผนวก ข 
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ตาราง 24 แสดงการระบุความลาํเอยีงดา้นเพศ จาํแนกตามวธิกีารตรวจใหค้ะแนน 
 

ผูต้รวจใหค้ะแนน วธิกีาร
ตรวจ   ไมส่อดคลอ้ง

กบัโมเดล 
เขา้ขา้ง
เพศชาย 

เป็นกลาง 
เขา้ขา้งเพศ

หญงิ 
     

Ana 

10, 12, 24, 
27, 36, 46, 
55, 56, 85, 
94, 100, 
117, 125,  
127, 129 

2, 9, 26 
,28, 42, 
65, 120, 
122 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 
18, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
38, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
116, 118, 121, 124, 126, 128, 130 

14, 20, 25, 
29, 44, 45, 
52, 54, 66, 
76, 101, 
104, 115, 
119, 123 

Hol 

2, 3, 10, 11, 
12, 29, 30, 
40, 44, 60, 
61, 67, 70, 
92, 117, 
125, 126,  
127, 128, 
130 

5, 7, 89, 
99, 120 

1, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 
47, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 
64, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 
91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 121, 
122, 123, 124, 129 

25, 50, 53, 
54, 59, 66, 
69, 115 

Ann 

10, 14, 27, 
30, 36, 43, 
44, 46, 47, 
48, 51, 55, 
56, 60, 91, 
119, 125, 
129 

4, 7, 20, 
33, 39, 40, 
58, 82, 92, 
120 

1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 
21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 
37, 38, 41, 42, 45, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 
61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 
121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130 

2,8, 18, 22, 
54, 66, 69, 
76, 81, 103, 
115 
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 จากตาราง 24 พบวา่ การระบุความลาํเอยีงดา้นเพศ จาํแนกตามวธิกีารตรวจใหค้ะแนนไดผ้ล
ดงัน้ี 
  1. แบบแยกองคป์ระกอบ จากผูต้รวจ 130 คน มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสม
กลมกลนืกบัโมเดล  115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 88.46 มผีูต้รวจใหค้ะแนนลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชาย 8 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 6.15 ไมล่าํเอยีงดา้นเพศ 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.77 และเขา้ขา้งเพศหญงิ 15 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.54  
  2. แบบรวมองคป์ระกอบ จากผูต้รวจ 130 คน มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสม
กลมกลนืกบัโมเดล 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.62 มผีูต้รวจใหค้ะแนนลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชาย 5 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.85 ไมล่าํเอยีงดา้นเพศ 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.62 และเขา้ขา้งเพศหญงิ 8 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 6.15  
  3. แบบผสมผสาน จากผูต้รวจ 130 คน มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสมกลมกลนื
กบัโมเดล 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.15 มผีูต้รวจใหค้ะแนนลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชาย 10 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 7.69 ไมล่าํเอยีงดา้นเพศ 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.00 และเขา้ขา้งเพศหญงิ 11 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 8.46   
 เมือ่พจิารณาโดยรวมพบวา่ วธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสานทาํใหผู้ต้รวจใหค้ะแนนแสดง
ความลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชายมากทีส่ดุ จาํนวน 10 คน แบบแยกองคป์ระกอบทาํใหผู้ต้รวจใหค้ะแนน
แสดงความลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศหญงิมากทีส่ดุ จาํนวน 15 คน   
 

 2.3 การระบกุารทาํหน้าท่ีต่างกนัของผูต้รวจให้คะแนนเม่ือเวลาผา่นไป ในขัน้แรกนัน้
ตอ้งพจิารณาวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนแต่ละคนใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสมกลมกลนืกบัโมเดล Partial 
Credit Model หรอืไมโ่ดยพจิารณาคา่ INFIT และ OUTFIT ต่อมาจงึระบุการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจ
ใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป จากคา่ Z-Score โดยทีค่า่ Z-Score ทีม่นียัสาํคญัทางสถติแิสดงวา่ผูต้รวจ
ใหค้ะแนนใหค้ะแนนไมค่งทีข่า้มเวลา ถา้ Z-Score ไมม่นียัสาํคญัทางสถติแิสดงวา่ ผูต้รวจใหค้ะแนน
คงทีข่า้มเวลา รายละเอยีดดทูีภ่าคผนวก ข 
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ตาราง 25 แสดงการระบุการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป จาํแนกตามวธิกีารตรวจ 
     ใหค้ะแนน 
 

วธิกีาร
ตรวจ 

ไมส่อดคลอ้ง
กบัโมเดล 

ผูต้รวจทีใ่หค้ะแนนไมค่งทีข่า้มเวลา ผูต้รวจทีใ่หค้ะแนนคงทีข่า้มเวลา 

    

Ana 

3, 4, 5, 10, 
11, 12, 27, 
30, 46, 94, 
99, 100, 
115, 127 

1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 21, 22, 23, 25, 26, 32, 33, 34, 
36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 
50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 
81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93, 
96, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 
112, 113, 114, 116, 119, 120, 122, 
123, 124, 129, 130 

18, 20, 24, 28, 29, 31, 35, 38, 
42, 47, 48, 54, 69, 75, 78, 82, 
88, 91, 92, 95, 97, 98, 102, 
107, 109, 110, 111, 117, 118, 
121, 125, 126, 128 

Hol 

2, 3, 10, 
12, 15, 27, 
30, 43, 44, 
64, 67, 69, 
70, 73, 91, 
92, 94, 
115, 117, 
127, 128 

4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 20, 23, 26, 
29, 33, 34, 36, 37, 40, 46, 53, 56, 
57, 58, 60, 63, 66, 68, 72, 76, 87, 
90, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 
107, 108, 113, 114, 122, 123 

1, 5, 8, 9, 13, 18, 19, 21, 22, 
24, 25, 28, 31, 32, 35, 38, 39, 
41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 54, 55, 59, 61, 62, 65, 71, 
74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 88, 89, 93, 95, 
96, 97, 99, 100, 104, 109, 110, 
111, 112, 116, 118, 119, 120, 
121, 124, 125, 126, 129, 130 

Ann 

3,10,14,22,
27,30,43, 
44,46,48, 
51,55,73, 
91,94,97, 
100,127 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 
17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 31, 33, 
34, 35, 37, 38, 39, 40, 47, 49, 50, 
53, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 
70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 
99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
109, 112, 116, 118, 120, 122, 128 

16, 20, 25, 28, 29, 32, 36, 41, 
42, 45, 52, 54, 56, 61, 62, 64, 
66, 69, 71, 72, 74, 82, 89, 96, 
98, 107, 108, 110, 111, 113, 
114, 115, 117, 119, 121, 123, 
124, 125, 126, 129, 130 
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 จากตาราง 25 พบวา่ การระบุการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป จาํแนก
ตามวธิกีารตรวจใหค้ะแนนไดผ้ล ดงัน้ี 
  1. แบบแยกองคป์ระกอบ จากผูต้รวจ 130 คน มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสม
กลมกลนืกบัโมเดล จาํนวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.23 มผีูต้รวจใหค้ะแนนไมค่งทีข่า้มเวลา 83 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 63.85 และผูต้รวจใหค้ะแนนคงทีข่า้มเวลา 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.38 
  2. แบบรวมองคป์ระกอบ จากผูต้รวจ 130 คน มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสม
กลมกลนืกบัโมเดล จาํนวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.85 มผีูต้รวจใหค้ะแนนไมค่งทีข่า้มเวลา 41 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 31.54 และผูต้รวจใหค้ะแนนคงทีข่า้มเวลา 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.31 
  3. แบบผสมผสาน จากผูต้รวจ 130 คน มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสมกลมกลนื
กบัโมเดล จาํนวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.15 มผีูต้รวจใหค้ะแนนไมค่งทีข่า้มเวลา 71 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 54.62 และผูต้รวจใหค้ะแนนคงทีข่า้มเวลา 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.54 
 เมือ่พจิารณาโดยรวม พบว่า วธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ทาํใหผู้ต้รวจให้
คะแนนแสดงการตรวจใหค้ะแนนไมค่งทีข่า้มเวลามากทีส่ดุ จาํนวน 85 คน   
 

 2.4 หาค่าความสอดคล้องกนัในการระบคุณุลกัษณะของผูต้รวจให้คะแนน เพือ่ศกึษา
วา่เมือ่ผูต้รวจใหค้ะแนนใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั 3 รปูแบบ แลว้จะมคีุณลกัษณะในแต่ละ
แบบตรงกนัหรอืไม ่นัน่คอื คุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนนคงที ่ขา้มวธิกีารตรวจใหค้ะแนนหรอืไม ่ 
โดยทดสอบความแตกต่างจากการใช ้ จาก Friedman Test   
 

ตาราง 26 คา่ความสอดคลอ้งในการระบุคณุลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน เมือ่ใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนน 
     เรยีงความแตกต่างกนั 
 

วธิกีารตรวจ จาํนวนผูต้รวจทีร่ะบุตรงกนั  p 
    

         S/L 61 4.000  .135 
         DRF 61 1.032  .597 
         DRIFT 32 27.875  .000 

    

 
 จากตาราง 26 พบวา่ คา่ความสอดคลอ้งกนัในการระบุคณุลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน เมือ่
ใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความแตกต่างกนั 3 รปูแบบ ผลปรากฏ ดงัน้ี 
  26.1 การระบุความเขม้งวด/ใจด ีมผีูแ้สดงความเขม้งวด ทัง้ 3 รปูแบบ จาํนวน 5 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.85 แสดงความใจด ีทัง้ 3 รปูแบบ จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.54 แสดงความเป็นกลาง 
ทัง้ 3 รปูแบบ จาํนวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.54 รวมแสดงความเขม้งวด/ใจดตีรงกนัทัง้หมด จาํนวน 
61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.92 เมือ่ทดสอบความแตกต่าง พบวา่ เมือ่ใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั  
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การระบุคุณลกัษณะระบุความเขม้งวด/ใจดไีมแ่ตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ(  = 4.000)  
แสดงวา่ การระบุคุณลกัษณะระบุความเขม้งวด/ใจดมีคีวามสอดคลอ้งกนั 
  26.2 ความลาํเอยีงดา้นเพศ มผีูแ้สดงความลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชายตรงกนั 1 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 0.77 ไมล่าํเอยีงดา้นเพศตรงกนั 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.85 และลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศหญงิ
ตรงกนั 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.31 รวมแสดงความลาํเอยีงดา้นเพศตรงกนัทัง้หมด 61 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 46.92 เมือ่ทดสอบความแตกต่าง พบวา่ เมือ่ใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั การระบุคุณลกัษณะ

ความลาํเอยีงดา้นเพศไมแ่ตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ ( =1.032) แสดงวา่ การระบุ
คุณลกัษณะความลาํเอยีงดา้นเพศมคีวามสอดคลอ้งกนั 
  26.3 การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป มผีูใ้หค้ะแนนไมค่งที ่
ทัง้ 3 รปูแบบ จาํนวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.46 และคงที ่ทัง้ 3 รปูแบบ จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
6.15 รวมแสดงการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไปตรงกนัทัง้หมด จาํนวน 32 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 24.62 เมือ่ทดสอบความแตกต่าง พบวา่ เมือ่ใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั การระบุ
คุณลกัษณะการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนน เมือ่เวลาผา่นไปแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 (  = 27.875) แสดงวา่ การระบุคุณลกัษณะการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจ
ใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไปไมส่อดคลอ้งกนั 
 
ตอนท่ี 3 การตรวจสอบความเท่ียงตรงของความสามารถในการเขียนของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3  
 ในสว่นน้ีผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ตอบคาํถามการวจิยัขอ้ที ่3 ทีว่า่ วธิกีารตรวจใหค้ะแนนที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้ เพือ่วดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มคีวามเทีย่งตรง
เชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย หรอืไม ่ดงัตาราง 27 และมคีวามเทีย่งตรงตามสภาพ ภายใต้
การใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ในสดัสว่นของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะ
แตกต่างกนั หรอืไม ่ดงัตาราง 28 – 29  
 

 3.1 การวิเคราะหห์าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างแบบลกัษณะหลาก-วิธีหลาย โดยผูว้จิยั
นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการตรวจใหค้ะแนนโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความ 3 รปูแบบ (Methods) 
คอื แบบแยกองคป์ระกอบ แบบรวมองคป์ระกอบ และแบบผสมผสาน และคุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนน 
3 คุณลกัษณะ (Traits) คอื ความเขม้งวด/ใจด ีความลาํเอยีงดา้นเพศ และการทาํหน้าทีต่่างกนั เมือ่
เวลาผา่นไป มาหาคา่ความเทีย่งตรงเชงิเหมอืนและคา่ความเทีย่งตรงเชงิจาํแนก 
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ตาราง 27 ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย  
 

S/L DRF DRIFT 
วธิกีารตรวจ 

Ana Hol Ann Ana Hol Ann Ana Hol Ann 
          

Ana 1 .597** .846** .170 .101 .033 .366** .200* .279** 
Hol   1 .665** .214* .142 .140 .199* .481** .252** S/L 
Ann     1 .225** .072 .111 .233** .219* .433** 
Ana       1 .525** .603** .065 .004 .059 
Hol         1 .590** .157 .039 .086 DRF 
Ann           1 .165 .001 .144 
Ana             1 .604** .714** 
Hol               1 .646** DRIFT 
Ann                 1 

     

 
 จากตาราง 27 พบวา่ ความเทีย่งตรงเชงิเหมอืน คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งการวดั
คุณลกัษณะเดยีวกนัดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนนต่างกนั ความเขม้งวด/ใจด ี คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
มคีา่อยูร่ะหวา่ง .597** - .846** ความลาํเอยีงดา้นเพศ คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ มคีา่อยูร่ะหวา่ง 
.525** - .603** และการทาํหน้าทีต่่างกนัเมือ่เวลาผา่นไป คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์มคีา่อยูร่ะหวา่ง 
.604** - .714** จะเหน็ไดว้า่คา่สหสมัพนัธม์คีา่อยูร่ะหวา่ง 0.525** ถงึ 0.846** แสดงวา่ มคีวามเทีย่งตรง
เชงิเหมอืนสงู 
 ความเทีย่งตรงเชงิจาํแนก คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งการวดัคุณลกัษณะต่างกนัดว้ย
วธิกีารตรวจใหค้ะแนนต่างกนั คา่สหสมัพนัธม์คีา่ .001 - .279** หรอืคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่ง
การวดัคุณลกัษณะต่างกนัดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนนเดยีวกนั คา่สหสมัพนัธม์คีา่ .0.039 - .481** จะเหน็
ไดว้า่ คา่สหสมัพนัธม์คีา่อยูร่ะหวา่ง 0.481** ถงึ 0.001 จะเหน็ไดว้า่ มคีวามเทีย่งตรงเชงิจาํแนกตํ่ากวา่
ความเทีย่งตรงเชงิเหมอืน แสดงวา่ มคีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย 
 

 3.2 การวิเคราะหห์าความเท่ียงตรงตามสภาพ ผูว้จิยัสนใจวา่เงือ่นไขใดทีม่คีวามเทีย่งตรง
ตามสภาพสงูสุด ภายใตก้ารใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ในสดัสว่นของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนน
ทีม่คีุณลกัษณะแตกต่างกนั โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั หาคา่สหสมัพนัธ ์r  จากนัน้
แปลงสหสมัพนัธ ์r แบบ Fisher' Z เป็น z' แลว้จงึเปรยีบเทยีบวา่เงือ่นไขใดมคีา่ความเทีย่งตรงสงูสดุ  
โดยแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 สว่นยอ่ย คอื เมื่อผูต้รวจมคีุณลกัษณะลาํเอยีง และเมือ่ผูต้รวจมคีุณลกัษณะ
เป็นกลาง 
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ตาราง 28 แสดงค่าสหสมัพนัธแ์ละค่าสหสมัพนัธแ์ปลงของความเทีย่งตรงตามสภาพ  เมื่อผูต้รวจม ี  
     คุณลกัษณะลาํเอยีง 
 

วธิกีารตรวจ คุณลกัษณะ สดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน r z' 
     

เขม้งวด 0 คน : ใจด ี2 คน 0.744** 0.962 
เขม้งวด 1 คน : ใจด ี1 คน 0.781** 1.045 
เขม้งวด 2 คน : ใจด ี0 คน 0.789** 1.071 
คา่เฉลีย่ S/L 2 คน 0.770** 1.026 
เขม้งวด 0 คน : ใจด ี3 คน 0.795** 1.085 
เขม้งวด 1 คน : ใจด ี2 คน 0.745** 0.962 
เขม้งวด 2 คน : ใจด ี1 คน 0.798** 1.099 
เขม้งวด 3 คน : ใจด ี0 คน 0.775** 0.984 

S/L 

คา่เฉลีย่ S/L 3 คน 0.775** 1.033 
เพศชาย 0 คน : เพศหญงิ 2 คน 0.761** 0.996 
เพศชาย 1 คน : เพศหญงิ 1 คน 0.747** 0.962 
เพศชาย 2 คน : เพศหญงิ 0 คน 0.533** 0.597 
คา่เฉลีย่ DRF 2 คน 0.695** 0.852 
เพศชาย 0 คน : เพศหญงิ 3 คน 0.821** 1.157 
เพศชาย 1 คน : เพศหญงิ 2 คน 0.824** 1.172 
เพศชาย 2 คน : เพศหญงิ 1 คน 0.814** 1.142 
เพศชาย 3 คน : เพศหญงิ 0 คน 0.717** 0.897 

DRF 

คา่เฉลีย่ DRF 3 คน 0.800** 1.092 
คงตวั 0 คน : ไมค่งตวั 2 คน 0.752** 0.973 

Ana 

DRIFT 
คงตวั 0 คน : ไมค่งตวั 3 คน 0.774** 1.033 
เขม้งวด 0 คน : ใจด ี2 คน 0.574** 0.655 
เขม้งวด 1 คน : ใจด ี1 คน 0.524** 0.583 
เขม้งวด 2 คน : ใจด ี0 คน 0.564** 0.640 
คา่เฉลีย่ S/L 2 คน 0.555** 0.626 
เขม้งวด 0 คน : ใจด ี3 คน 0.722** 0.908 

Hol S/L 

เขม้งวด 1 คน : ใจด ี2 คน 0.690** 0.848 
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ตาราง 28 (ต่อ) 
 

วธิกีารตรวจ คุณลกัษณะ สดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน r z' 
     

เขม้งวด 2 คน : ใจด ี1 คน 0.567** 0.640 
เขม้งวด 3 คน : ใจด ี0 คน 0.569** 0.648 S/L 
คา่เฉลีย่ S/L  3 คน 0.640** 0.761 
เพศชาย 0 คน : เพศหญงิ 2 คน 0.688** 0.848 
เพศชาย 1 คน : เพศหญงิ 1 คน 0.752** 0.973 
เพศชาย 2 คน : เพศหญงิ 0 คน 0.563** 0.540 
คา่เฉลีย่ DRF 2 คน 0.655** 0.787 
เพศชาย 0 คน : เพศหญงิ 3 คน 0.807** 1.113 
เพศชาย 1 คน : เพศหญงิ 2 คน 0.681** 0.829 
เพศชาย 2 คน : เพศหญงิ 1 คน 0.619** 0.725 
เพศชาย 3 คน : เพศหญงิ 0 คน 0.591** 0.678 

DRF 

คา่เฉลีย่ DRF 3 คน 0.685** 0.836 
คงตวั 0 คน : ไมค่งตวั 2 คน 0.568** 0.648 

Hol 

DRIFT 
คงตวั 0 คน : ไมค่งตวั 3 คน 0.721** 0.908 
เขม้งวด 0 คน : ใจด ี2 คน 0.660** 0.793 
เขม้งวด 1 คน : ใจด ี1 คน 0.761** 0.996 
เขม้งวด 2 คน : ใจด ี0 คน 0.528** 0.590 
คา่เฉลีย่ S/L 2 คน 0.660** 0.793 
เขม้งวด 0 คน : ใจด ี3 คน 0.636** 0.750 
เขม้งวด 1 คน : ใจด ี2 คน 0.657** 0.784 
เขม้งวด 2 คน : ใจด ี1 คน 0.649** 0.775 
เขม้งวด 3 คน : ใจด ี0 คน 0.651** 0.775 

S/L 

คา่เฉลีย่ S/L 3 คน 0.650** 0.771 
เพศชาย 0 คน : เพศหญงิ 2 คน 0.528** 0.590 
เพศชาย 1 คน : เพศหญงิ 1 คน 0.639** 0.758 
เพศชาย 2 คน : เพศหญงิ 0 คน 0.577** 0.655 

Ann 

DRF 

คา่เฉลีย่ DRF 2 คน 0.575** 0.668 
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ตาราง 28 (ต่อ) 
 

วธิกีารตรวจ คุณลกัษณะ สดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน r z' 
     

 DRF เพศชาย 0 คน : เพศหญงิ 3 คน 0.623** 0.725 
  เพศชาย 1 คน : เพศหญงิ 2 คน 0.595** 0.685 
  เพศชาย 2 คน : เพศหญงิ 1 คน 0.682** 0.829 
  เพศชาย 3 คน : เพศหญงิ 0 คน 0.463** 0.504 
  คา่เฉลีย่ DRF 3 คน 0.595 0.686 

Ann DRIFT คงตวั 0 คน : ไมค่งตวั 2 คน 0.714** 0.897 
  คงตวั 0 คน : ไมค่งตวั 3 คน 0.711** 0.887 
     

 
 จากตาราง 28 พบวา่ การใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ในสดัสว่นจาํนวน
ผูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน โดยผูต้รวจใหค้ะแนนมคีวามลาํเอยีงดา้นเพศ เขา้ขา้งเพศชาย 1 คน และลาํเอยีง
เขา้ขา้งเพศหญงิ 2 คน มคีวามความเทีย่งตรงตามสภาพสงูทีส่ดุ (r = 0.824, z' = 1.172) รองลงมาคอื 
การใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ในสดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน โดยผูต้รวจ
ใหค้ะแนนมคีวามลาํเอยีงดา้นเพศ เขา้ขา้งเพศชาย 0 คน และลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศหญงิ 3 คน (r = 0.821, 
z' = 1.157) และการใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ในสดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน  
3 คน โดยผูต้รวจใหค้ะแนนมคีวามลาํเอยีงดา้นเพศ เขา้ขา้งเพศชาย 2 คน และลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศหญงิ 
1 คน (r = 0.814, z' = 1.142) ตามลาํดบั และการใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ ใน
สดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน โดยผูต้รวจใหค้ะแนนมคีวามเขม้งวด 1 คน และใจด ี1 คน มี
ความความเทีย่งตรงตามสภาพตํ่าทีส่ดุ (r = 0.524, z' = 0.583)   
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ตาราง 29 แสดงค่าสหสมัพนัธแ์ละค่าสหสมัพนัธแ์ปลงของความเทีย่งตรงตามสภาพ เมื่อผูต้รวจม ี
     คุณลกัษณะเป็นกลาง 
 

วธิกีารตรวจ
ใหค้ะแนน 

คุณลกัษณะ
ผูต้รวจใหค้ะแนน 

สดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน r z' 

     

กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 0.752** 0.973 
S/L 

กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 0.861** 1.293 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 0.678** 0.829 

DRF 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 0.759** 0.996 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 0.718** 0.908 

Ana 

DRIFT 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 0.795** 1.085 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 0.692** 0.848 

S/L 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 0.734** 0.940 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 0.620** 0.725 

DRF 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 0.657** 0.784 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 0.473** 0.517 

Hol 

DRIFT 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 0.675** 0.820 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 0.522** 0.576 

S/L 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 0.624** 0.733 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 0.703** 0.877 

DRF 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 0.624** 0.733 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน 0.690** 0.848 

Ann 

DRIFT 
กรณผีูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน 0.657** 0.784 

     

 
 จากตาราง 29 พบวา่ การใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ  ในสดัสว่นจาํนวน
ผูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน โดยผูต้รวจใหค้ะแนนเป็นกลาง ไมเ่ขม้งวด/ใจด ีมคีวามความเทีย่งตรงตาม
สภาพสงูทีส่ดุ (r = 0.861, z' = 1.293) รองลงมาคอื การใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ  
ในสดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน โดยผูต้รวจใหค้ะแนนเป็นกลาง ไมม่คีวามไมค่งทีข่า้มเวลา 
(r = 0.795, z' = 1.085) และการใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ในสดัสว่นจาํนวนผูต้รวจ
ใหค้ะแนน 2 คน โดยผูต้รวจใหค้ะแนนเป็นกลาง ไมเ่ขม้งวด/ใจด ี(r = 0.752, z' = 0.973) ตามลาํดบั  
และการใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ ในสดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน โดย
ผูต้รวจใหค้ะแนนโดยผูต้รวจใหค้ะแนนเป็นกลาง ไมม่คีวามไมค่งทีข่า้มเวลา มคีวามความเทีย่งตรงตาม
สภาพตํ่าทีส่ดุ (r = 0.473, z' = 0.517)   



บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีเป็นการศกึษาคุณภาพของเครือ่งมอืวดัความสามารถในการเขยีนของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 เพือ่นําไปศกึษาคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน คอื ความเขม้งวด/ใจด ี 
ความลาํเอยีงดา้นเพศ และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป และจากนัน้ตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงของการวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยมคีวามมุง่หมาย
ในการวจิยั สมมตฐิานและวธิดีาํเนินการวจิยัดงัน้ี คอื 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายสาํคญัเพื่อ 
 1. สรา้งและพฒันาคุณภาพของเครือ่งมอืวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่3   
 2. เพือ่ศกึษาคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน คอื ความเขม้งวด/ใจด ีความลาํเอยีงดา้นเพศ 
และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมื่อเวลาผา่นไป 
 3. เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงของการวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่3   
  
คาํถามของการวิจยั 
 เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานศกึษาวจิยัครัง้น้ีบรรลุตามความมุง่หมายขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึไดท้าํการรวบรวม
และวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ตอบคาํถามการวจิยัต่อไปน้ี 
 1. เครือ่งมอืวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 คอื วธิกีาร
ใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความ และขอ้สอบการเขยีนจดหมายและวธิกีารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนจดหมาย 
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคีุณภาพหรอืไม ่อยา่งไร 
 2. การระบุคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน จากการวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในครัง้น้ี จะพบผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะต่อไปน้ีหรอืไม ่
  2.1 มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะเขม้งวด และใจด ีหรอืไม ่อยา่งไร   
  2.2 มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชาย และลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศหญงิ  
หรอืไม ่อยา่งไร  
  2.3 มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะการใหค้ะแนนไมค่งทีเ่มือ่เวลาผา่นไปหรอืไม ่อยา่งไร 
  2.4 ผูต้รวจคนเดยีวกนัจะมคีุณลกัษณะแตกต่างกนัหรอืไมเ่มื่อใชว้ธิกีารตรวจแตกต่างกนั 
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 3. การวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 จากการวจิยัครัง้น้ี
มหีลกัฐานแสดงความเทีย่งตรงในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ีหรอืไม ่ 
  3.1 มคีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย คอื ความเทีย่งตรง เชงิ
เหมอืนและมคีวามเทีย่งตรงเชงิจาํแนก หรอืไม ่อยา่งไร 
  3.2 มคีวามเทีย่งตรงตามสภาพภายใตก้ารใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ในสดัสว่น
ของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะแตกต่างกนั หรอืไม ่ (เงือ่นไขใดทีม่คีวามเทีย่งตรงตาม
สภาพสงูสดุ)   
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานศกึษาวจิยัครัง้น้ีบรรลุตามความมุง่หมายขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึไดท้าํการรวบรวม
และวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่หาคาํตอบในสมมตฐิาน ดงัต่อไปน้ี 
 1. การระบุคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน  
  1.1 มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะเขม้งวด และใจด ี โดยมคีา่ Logit สงูกวา่เกณฑ์
ทีต่ ัง้ไว ้
  1.2 มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชาย และลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศหญงิ 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
  1.3 มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะการใหค้ะแนนไมค่งที ่ขา้มเวลา อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิ  
  1.4 ผูต้รวจคนเดยีวกนัมคีุณลกัษณะทีไ่มแ่ตกต่างกนัเมือ่ใชว้ธิกีารตรวจแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ
 2. ความเทีย่งตรงของการวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
  2.1 มคีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย โดยทีค่วามเทีย่งตรง
เชงิเหมอืน คอื คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งการวดัคุณลกัษณะเดยีวกนัดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนน
ต่างกนั มคีา่สงู อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิและความเทีย่งตรงเชงิจาํแนก คอื คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ระหวา่งการวดัคุณลกัษณะต่างกนัดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนนต่างกนั หรอืระหวา่งการวดัคุณลกัษณะ
ต่างกนัดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนนเดยีวกนั มคีา่ตํ่า  
  2.2 มคีวามเทีย่งตรงตามสภาพภายใตก้ารใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ในสดัสว่น
ของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะแตกต่างกนั โดยมเีงือ่นไขคอื 1) เมือ่ผูต้รวจมคีุณลกัษณะ
ลาํเอยีง การใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ในสดัสว่นของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน ทีม่ี
คุณลกัษณะเขม้งวด 1 คน และใจด ี1 คน มคีวามเทีย่งตรงตามสภาพสงูสดุ และ 2) เมือ่ผูต้รวจมคีณุลกัษณะ
เป็นกลาง การใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ในสดัสว่นของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน ทีม่ี
คุณลกัษณะเป็นกลางไมเ่ขม้งวด/ใจด ีมคีวามเทีย่งตรงตามสภาพสงูสดุ    
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การดาํเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี2 กลุ่ม คอื 1) นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ภาคการเรยีนที ่2 
ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์ เขต 1 ทีไ่ดม้าจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอนจากนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบ
การอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ ในโครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
เพือ่ประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 ในวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2554 จาํนวน 50 คน และ 2) นกัศกึษา
ครศุกึษาศาสตร ์ทีเ่รยีนวชิาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที ่4 ภาคการเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 ใน มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสรุนิทร ์บุรรีมัย ์และรอ้ยเอด็ ทีไ่ดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย จาํนวน 130 คน   
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมอียู ่2 สว่น  1) วธิกีารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความในสว่น
ของการเขยีน จากขอ้สอบการอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ใน
โครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 และ 2) ขอ้สอบ
การเขยีนจดหมายทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง โดยเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน 3 รปูแบบ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มคีา่
ความเชื่อมัน่อยูร่ะหวา่ง .813 – .921 จากนัน้นํามาปรบัปรงุแกไ้ข เพือ่นําไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง
ตามลาํดบัขัน้ ดงัน้ี 
 1. นําขอ้สอบการเขยีนจดหมายทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  
ปีการศกึษา 2554 ซึง่เป็นนกัเรยีนทีเ่ลื่อนชัน้จากนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 กลุ่มเดยีวกนักบักลุ่มตวัอยา่ง
ทีใ่ชใ้นการวจิยัทีเ่ขา้สอบการอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ใน
โครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 แลว้ตรวจ
ใหค้ะแนนโดยครปูระจาํชัน้ จากนัน้นําคะแนนทีไ่ดม้าใชเ้ป็นคะแนนวธิทีีไ่ดจ้ากการสอบการเขยีนของ
นกัเรยีน เพือ่ใชเ้ป็นสว่นหน่ึงในการหาคา่ความเทีย่งตรงตามสภาพต่อไป 
 2. นํากระดาษคาํตอบในสว่นของการเขยีนทีไ่ดค้ดัสาํเนามาจากขอ้สอบการอา่นออกเสยีง  
การเขยีน และการคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในโครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
เพือ่ประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 และคูม่อืการตรวจใหค้ะแนนทีผ่า่นการหาคุณภาพแลว้
มาคดัสาํเนา จดัชุดตามจาํนวนนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั วชิาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที ่4 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 185 ชุด เพื่อนําไปทดลองครัง้ที ่1 ระหวา่งวนัที ่8 – 15 มถุินายน 2555 ในครัง้น้ี มนีกัศกึษา
มาเขา้รว่มการวจิยั จาํนวน 140 คน ไมม่าเขา้รว่มการวจิยั จาํนวน 45 คน 
 3. จดัอบรมการตรวจใหค้ะแนนแก่นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง ตามวนัและเวลาทีไ่ดน้ดัหมาย  
เริม่จากชีแ้จงใหน้กัศกึษาไดท้ราบถงึความมุง่หมายและความสาํคญัของการวจิยั จากนัน้ฝึกสอนนกัศกึษา
ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความทีถู่กตอ้งทัง้ 3 รปูแบบ 
 4. ทาํการทดลองครัง้ที ่1 โดยแบ่งนกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม ดว้ยวธิกีาร
สุม่อยา่งงา่ย แลว้ดาํเนินการตามรปูแบบการทดลองแบบหมนุเวยีนสมดุล จากนัน้นดัหมายวนัและเวลา
เพือ่ทาํการทดลองครัง้ต่อไปในอกี 5 สปัดาห ์
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 5. นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้ที ่1 มาหาคา่สถติพิืน้ฐาน คอื คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
ความเบ ้ความโดง่ สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค และดชันีความสอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนน  
ตามทฤษฎมีาตรฐานเดมิ หาคา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิเชงิสมัพทัธ ์และคา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิ
เชงิสมับรูณ์ เพือ่แสดงคุณภาพของเครือ่งมอืตามทฤษฎกีารสรุปอา้งองิ จากโปรแกรม EDUG 6.1-e  
ผูว้จิยัใชก้ารออกแบบเอกภพสาํหรบัสององคป์ระกอบ แบบ Two-Facet Crossed Design โดยกาํหนดให ้
P คอื นกัเรยีน I คอื วธิกีารตรวจใหค้ะแนน และ R คอื ผูต้รวจใหค้ะแนน Design ทีใ่ชส้าํหรบังานวจิยัน้ี  
คอื p X i X r design ประกอบไปดว้ย นกัเรยีน 50 คน วธิกีารตรวจใหค้ะแนน 3 รปูแบบ และผูต้รวจ
ใหค้ะแนน 3 คน (ขอ้สอบเรยีงความใชว้ธิสีุม่อยา่งงา่ยในการคดัเลอืกผูต้รวจใหค้ะแนน ขอ้สอบการเขยีน
จดหมาย ใชค้ร ู3 คน ทีเ่ป็นครปูระจาํชัน้) และหาคา่พารามเิตอรต่์างๆ ตามทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ 
โดยในทีน้ี่จะวเิคราะหโ์ดยใช ้Partial Credit Model ซึง่จะไดพ้ารามเิตอรข์องนกัเรยีน พารามเิตอรข์อง
เรยีงความ และพารามเิตอรข์องผูต้รวจใหค้ะแนน จากโปรแกรม FACETS เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดง
คุณภาพของเครือ่งมอืสาํหรบัการวจิยัตามความมุง่หมายของการวจิยัขอ้ที ่1 
 6. วเิคราะหค์ุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนนแต่ละคนโดยใชโ้ปรแกรม FACETS ซึง่จะไดคุ้ณลกัษณะ
ของผูต้รวจใหค้ะแนนในครัง้น้ีจาํนวน 2 คุณลกัษณะ คอื ความเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนน และ
ความลาํเอยีงดา้นเพศ ตามความมุง่หมายของการวจิยัขอ้ที ่2   
 7. นํากระดาษคาํตอบและวธิกีารตรวจใหค้ะแนนมาจดัชุดตามจาํนวนของนกัศกึษา วชิาเอก
ภาษาไทย ชัน้ปีที ่4 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 140 ชุด เพือ่นําไปทดลองครัง้ที ่2 ระหวา่งวนัที ่6 – 17 
สงิหาคม 2555 ผูว้จิยัตอ้งการใหน้กัศกึษาลมืการใหค้ะแนนครัง้ที ่1 จงึทิง้ระยะในการเกบ็ขอ้มลูครัง้ที ่2 
ไวป้ระมาณ 5 สปัดาห ์เน่ืองจากการศกึษาของนกัจติวทิยาเกีย่วกบัการจาํและการลมืของมนุษย ์พบวา่
เราจะสามารถจาํเรือ่งราวทีไ่ดอ้า่นไปประมาณครึง่หน่ึง และจะลดลงไปอกีครึง่หน่ึงของทีเ่หลอืในทุกๆ 
7 วนั จนในทีส่ดุจะนึกไมอ่อกเลย (จตุรงค ์ลงักาพนิธุ.์  ออนไลน์: 1 – 2)  ในครัง้น้ีมนีกัศกึษามาเขา้
รว่มการวจิยั จาํนวน 130 คน ไมม่าเขา้รว่มการวจิยั จาํนวน 10 คน โดยกระทาํซํ้าขัน้ตอนดงัขอ้ที ่3 
 8. นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองครัง้ที ่2 ทีม่ลีกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนนตรวจ ใหค้ะแนนสมบรูณ์
ทัง้ 3 รปูแบบ จาํนวน 130 คน มาวเิคราะหค์ุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนนแต่ละคน ซึง่จะไดคุ้ณลกัษณะ
การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไปของผูต้รวจใหค้ะแนน 
 9. นําการระบุคุณลกัษณะมาศกึษาความสอดคลอ้งของการระบุความเขม้งวด/ใจด ีความลาํเอยีง
ดา้นเพศ และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป เมือ่ใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนน
เรยีงความแตกต่างกนั 3 รปูแบบ โดยใชค้า่  จาก Friedman Test   
 10. หาความเทีย่งตรงของความสามารถในการวดัการเขยีนเรยีงความของนักเรยีน ตาม
ความมุง่หมายของการวจิยัขอ้ที ่3 โดยมขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
  10.1 หาความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย โดยผูว้จิยันําคา่ Logit 
และ Z-Score ทีไ่ดจ้ากการตรวจใหค้ะแนนโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความ 3 รปูแบบ (Methods) 
คอื แบบแยกองคป์ระกอบ แบบรวมองคป์ระกอบ และแบบผสมผสาน และคุณลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนน 
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3 ชนิด (Traits) คอื ความเขม้งวด/ใจด ีความลาํเอยีงดา้นเพศ และการทาํหน้าทีต่่างกนัเมือ่เวลาผา่นไป  
มาหาความสมัพนัธโ์ดยใชส้ตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
  10.2 หาความเทีย่งตรงตามสภาพ โดยผูว้จิยันําคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนนทีไ่ด้
จากขอ้ 6 และขอ้ 9 มาจดัชุดตามสดัสว่นโดยใชว้ธิกีารสุม่อยา่งงา่ย แยกเป็น กรณเีมือ่ผูต้รวจมคีณุลกัษณะ
ลาํเอยีง และเมือ่ผูต้รวจมคีุณลกัษณะเป็นกลาง นําคา่ทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบความเทีย่งตรงตามสภาพ  โดย 
การหาความสมัพนัธโ์ดยใชส้ตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัจากนัน้แปลงคา่ r ทีไ่ดเ้ป็นฟิชเชอร ์z'    
 
สรปุผลการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ี สรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. เครือ่งมอืวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
มคีุณภาพตามทฤษฎมีาตรฐานเดมิ ทฤษฎกีารสรุปอา้งองิ และทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ  
  1.1 คุณภาพขอ้สอบตามทฤษฎมีาตรฐานเดมิ   
   1.1.1 การเขยีนเรยีงความ คา่ความเชื่อมัน่ มคีา่ระหวา่ง 0.980 ถงึ 0.988 คา่ดชันี
สอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนน  มคีา่ระหวา่ง 0.811 ถงึ 0.823 แสดงใหเ้หน็วา่คา่ความเชื่อมัน่และคา่ดชันี
สอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนนมคีา่สงู 
   1.1.2 การเขยีนจดหมาย คา่ความเชื่อมัน่ มคีา่ระหวา่ง 0.827 ถงึ 0.924 ตามลาํดบั  
สว่นคา่ดชันีสอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนน มคีา่ระหวา่ง 0.809 ถงึ 0.813 แสดงใหเ้หน็วา่ คา่ความเชื่อมัน่
และคา่ดชันีสอดคลอ้งของผูต้รวจใหค้ะแนนมคีา่สงู 
  1.2 คุณภาพขอ้สอบตามทฤษฎกีารสรปุอา้งองิ 
   1.2.1 การเขยีนเรยีงความ ค่าสมัประสทิธิก์ารสรุปอา้งองิเชงิสมัพทัธม์คีา่ 0.76 และ
คา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิเชงิสมับรูณ์มคีา่ 0.68 แสดงวา่ การตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความ
มคีวามเชื่อมัน่ตามทฤษฎกีารสรปุอา้งองิ 
   1.2.2 การเขยีนจดหมาย คา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิเชงิสมัพทัธ ์มคีา่ 0.73 และ
คา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิเชงิสมับรูณ์ มคีา่ 0.58 แสดงวา่วธิกีารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนจดหมาย
มคีวามเชื่อมัน่ตามทฤษฎกีารสรปุอา้งองิ 
  1.3 คุณภาพขอ้สอบตามทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ   
   1.3.1 ค่าพารามเิตอรค์วามสามารถของนักเรยีน (Student Ability : ) พบว่า       
ความเขม้งวด/ใจด ีความลาํเอยีงดา้นเพศ และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป  
มคีวามเชื่อมัน่แยกสว่นของนกัเรยีนในทุกๆ วธิกีารตรวจใหค้ะแนน ซึง่มคีา่อยูร่ะหวา่ง .98 ถงึ 1.00  
แสดงวา่ มคีวามแตกต่างระหวา่งความสามารถของผูส้อบแสดงวา่ มคีวามสามารถในการจาํแนกความสามารถ
ของผูส้อบแต่ละคนออกจากกนั 
   1.3.2 คา่พารามเิตอรข์องเรยีงความ (Step Difficulty : ) ความเขม้งวด/ใจด ีความลําเอยีง
ดา้นเพศ และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป ในทุกๆ วธิกีารตรวจใหค้ะแนน 
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มคีา่ความยากในการเปลีย่นขัน้เรยีงลาํดบัจากน้อยไปมาก และการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดล
ของการตรวจใหค้ะแนนเรยีงความ พบวา่ คา่ความยากในการเปลีย่นขัน้ของวธิกีารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความ
มคีวามเทีย่งตรงในการแบ่งขัน้ แสดงวา่ ขอ้มลูเชงิประจกัษ์สอดคลอ้งกบัโมเดล Partial Credit Model 
   1.3.3 พารามเิตอรข์องผูต้รวจใหค้ะแนน (Rater Severity) ความเขม้งวด/ใจด ีความลาํเอยีง
ดา้นเพศ การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป ในทุกๆ วธิกีารตรวจใหค้ะแนน  
มคีา่เฉลีย่ความเขม้งวดของผูต้รวจใหค้ะแนนเทา่กนัคอื 0.00 ความเขม้งวดของผูต้รวจ มกีารกระจาย
แตกต่างกนั และคา่ความเชื่อมัน่แยกสว่นของผูต้รวจใหค้ะแนน มคีา่อยูร่ะหวา่ง .89 ถงึ .99 แสดงวา่
ผูต้รวจมคีวามเขม้งวดในการตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั 
 2. ผลการระบุคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน จากการวดัความสามารถในการเขยีนของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
  2.1 ความเขม้งวด/ใจด ี 1) แบบแยกองคป์ระกอบ มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสม
กลมกลนืกบัโมเดล จาํนวน 115 คน ผูต้รวจใหค้ะแนนมคีวามเขม้งวด 17 คน เป็นกลาง 89 คน และมี
ความใจด ี9 คน  2) แบบรวมองคป์ระกอบ มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสมกลมกลนืกบัโมเดล  
จาํนวน 112 คน ผูต้รวจใหค้ะแนนมคีวามเขม้งวด 10 คน เป็นกลาง 83 คน และมคีวามใจด ี15 คน  
3) แบบผสมผสาน มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสมกลมกลนืกบัโมเดล จาํนวน 112 คน ผูต้รวจ
ใหค้ะแนนมคีวามเขม้งวด 17 คน เป็นกลาง 79 คน มคีวามใจด ี16 คน 
  2.2 ความลาํเอยีงดา้นเพศ 1) แบบแยกองคป์ระกอบ มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์
เหมาะสมกลมกลนืกบัโมเดล 115 คน มผีูต้รวจใหค้ะแนนลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชาย 8 คน ไมล่ําเอยีง
ดา้นเพศ 92 คน และเขา้ขา้งเพศหญงิ 15 คน 2) แบบรวมองคป์ระกอบ มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์
เหมาะสมกลมกลนืกบัโมเดล 110 คน มผีูต้รวจใหค้ะแนนลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชาย 5 คน ไมล่าํเอยีงดา้นเพศ  
97 คน และเขา้ขา้งเพศหญงิ 8 คน 3) แบบผสมผสาน มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษเ์หมาะสมกลมกลนื
กบัโมเดล 112 คน มผีูต้รวจใหค้ะแนนลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศชาย 10 คน ไมล่าํเอยีงดา้นเพศ 91 คน และ
เขา้ขา้งเพศหญงิ 11 คน 
  2.3 การทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป 1) แบบแยกองคป์ระกอบ 
มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสมกลมกลนืกบัโมเดล จาํนวน 116 คน มผีูต้รวจใหค้ะแนนไมค่งที่
ขา้มเวลา 83 คน และผูต้รวจใหค้ะแนนคงทีข่า้มเวลา 33 คน  2) แบบรวมองคป์ระกอบ มผีูต้รวจให้
คะแนนเชงิประจกัษ์เหมาะสมกลมกลนืกบัโมเดล จาํนวน 109 คน มผีูต้รวจใหค้ะแนนไมค่งทีข่า้มเวลา  
41 คน และผูต้รวจใหค้ะแนนคงทีข่า้มเวลา 68 คน 3) แบบผสมผสาน มผีูต้รวจใหค้ะแนนเชงิประจกัษ์
เหมาะสมกลมกลนืกบัโมเดล จาํนวน 112 คน มผีูต้รวจใหค้ะแนนไมค่งทีข่า้มเวลา 71 คน และผูต้รวจ
ใหค้ะแนนคงทีข่า้มเวลา 41 คน  
  2.4 คา่ความสอดคลอ้งกนัในการระบุคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน 1) การระบุคุณลกัษณะ

ระบุความเขม้งวด/ใจดมีคีวามสอดคลอ้งกนั (  = 4.000, p>.01)  2) การระบุคุณลกัษณะความลาํเอยีง

ดา้นเพศมคีวามสอดคลอ้งกนั (  = 1.032, p>.01)  3) การระบุคุณลกัษณะการทาํหน้าทีต่่างกนั 
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ของผูต้รวจใหค้ะแนนเมื่อเวลาผา่นไปไมส่อดคลอ้งกนั (  = 27.875, p<.01) 
 3. ผลการหาความเทีย่งตรงของการวดัความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่3  
  3.1 มคีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย โดยมคีวามเทีย่งตรงเชงิ
เหมอืนมคีา่สหสมัพนัธก์นัสงู มคีา่อยูร่ะหวา่ง 0.525** ถงึ 0.846** และคา่สหสมัพนัธข์องความเทีย่งตรง
เชงิจาํแนก มคีา่อยูร่ะหวา่ง 0.481** ถงึ 0.001 คา่ความเทีย่งตรงเชงิเหมอืนมคีา่สงูกวา่ความเทีย่งตรง
เชงิจาํแนก   
  3.2 มคีวามเทีย่งตรงตามสภาพภายใตก้ารใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ในสดัสว่น
ของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะแตกต่างกนั 1) เมือ่ผูต้รวจมคีุณลกัษณะลาํเอยีง การใช้
วธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ในสดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน ผูต้รวจใหค้ะแนน
มคีวามลาํเอยีงดา้นเพศ เขา้ขา้งเพศชาย 1 คน และลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศหญงิ 2 คน มคีวามความเทีย่งตรง
ตามสภาพสงูทีส่ดุ (r = 0.824, z' = 1.172) และ 2) เมื่อผูต้รวจมคีุณลกัษณะเป็นกลาง การใชว้ธิกีารตรวจ
ใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ในสดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน โดยผูต้รวจใหค้ะแนนเป็นกลาง  
ไมเ่ขม้งวด/ใจด ีมคีวามความเทีย่งตรงตามสภาพสงูทีสุ่ด (r = 0.861, z' = 1.293)   
 
อภิปรายผล 
 1. เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนทัง้ 3 รปูแบบทีผู่ว้จิยัสรา้งและพฒันาขึน้คอื แบบ
แยกองคป์ระกอบ แบบรวมองคป์ระกอบ และแบบผสมผสาน มคีุณภาพทีเ่หมาะสมสาํหรบัการนําไปใช้
ในการวดัความสามารถในการเขยีนเรยีงความ และความสามารถในการเขยีนจดหมายกบันกัเรยีน ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 ของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุรนิทร ์ ทัง้ในทฤษฎมีาตรฐานเดมิ ทฤษฎกีารสรุปอา้งองิ และทฤษฎี
การตอบสนองขอ้สอบ ทัง้น้ีเน่ืองจากในการกาํหนดวธิกีารตรวจใหค้ะแนนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มจีาํนวนหวัขอ้
ในการตรวจใหค้ะแนนน้อย แต่ครอบคลุมความสามารถในการวดัความสามารถในการเขยีน และสอดคลอ้ง
กบัวุฒภิาวะของเดก็ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 นอกจากน้ีการตรวจใหค้ะแนนเรยีงความนกัเรยีนแต่ละชิน้
มคีวามยาวน้อย ประมาณ 10 บรรทดั/นกัเรยีน 1 คน ดงันัน้ผูต้รวจใหค้ะแนนจงึสามารถตรวจใหค้ะแนน
ไดอ้ยา่งละเอยีดโดยไมล่า้จนเกนิไป จงึทาํใหค้ะแนนทีไ่ดม้คีวามเชื่อมัน่สงูใกลเ้คยีงกนั 
 2. การศกึษาคุณลกัษณะของผูต้รวจใหค้ะแนน คอื ความเขม้งวด/ใจด ีความลาํเอยีงดา้นเพศ 
และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมื่อเวลาผา่นไป 
  2.1 ความเขม้งวด/ใจด ีผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีวามเขม้งวด มจีาํนวนมากกวา่ใจด ี และ
คอ่นขา้งไมเ่ปลีย่นแปลง เมือ่ใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่1.1  
ทีว่า่ มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะเขม้งวด และใจด ีโดยมคีา่ Logit สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้แต่ไมส่อดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ วฟู (Wolfe.  2004) ทีไ่ดศ้กึษาการระบุผลกระทบจากผูต้รวจใหค้ะแนนโดยใชโ้มเดล
ตวัแปรแฝง ซึง่พบวา่ ผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีวามใจดมีจีาํนวนมากกวา่ผูต้รวจทีม่คีวามเขม้งวด ทัง้น้ี
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อาจเน่ืองจากนกัศกึษา วชิาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที ่4 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง ขาดประสบการณ์ในการสอน
ในสภาพจรงิ และไมเ่คยตรวจใหค้ะแนนเรยีงความมาก่อน จงึมคีวามคาดหวงัผลวา่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่3 จะเขยีนเรยีงความไดด้กีวา่ เป็นผลทาํใหเ้กดิการใหค้ะแนนทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่ากวา่ทีค่วร และมผีูต้รวจ
ใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะเขม้งวดเป็นจาํนวนมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุษณยี ์บวัศริพินัธ ์(2543) 
ทีไ่ดศ้กึษาเปรยีบเทยีบคา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิของแบบทดสอบวชิาคณติศาสตรท์ีม่วีธิกีารตรวจ  
จาํนวนผูต้รวจ และประสบการณ์การตรวจแตกต่างกนั โดยกลุ่มแรกมปีระสบการณ์การตรวจใหค้ะแนนตํ่ากวา่ 
5 ปี เปรยีบเทยีบกบักลุ่มที ่ 2 ทีม่ปีระสบการณ์การตรวจสงูกวา่ 5 ปี ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้รวจให้
คะแนนทีม่ปีระสบการณ์ต่างกนัสง่ผลใหค้ะแนนมคีา่แตกต่างกนั  
  2.2 ความลาํเอยีงดา้นเพศ ผูต้รวจใหค้ะแนนลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศหญงิมากกว่าลาํเอยีง
เขา้ขา้งเพศชาย และคอ่นขา้งไมเ่ปลีย่นแปลงเมือ่ใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั และเมือ่พจิารณา
เพศของผูต้รวจทีถู่กระบุวา่ มคีวามลาํเอยีงดา้นเพศ พบวา่ มทีัง้เพศชายและเพศหญงิ ทัง้น้ีอาจเน่ืองจาก
ภาพทีเ่ป็นโจทย ์ซึง่เป็นการเดนิตลาดซึง่อาจเป็นมติริอง (Secondary dimension) ในการวดั (Shealy; & 
Stout.  1993: 163) นกัเรยีนหญงิอาจจะถนดัในการเลอืกใชค้าํ เน่ืองจากการคุน้เคยกบัการเดนิตลาด
มากกวา่นกัเรยีนชาย และนอกจากน้ีการใชภ้าษาเพือ่การสือ่สารนกัเรยีนหญงิมกัจะทาํคะแนนไดด้กีวา่
นกัเรยีนชาย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอคเคส (Eckes.  2005) ทีไ่ดศ้กึษาการวเิคราะหร์าชส์แบบ
หลายองคป์ระกอบ ในการตรวจสอบผลกระทบจากผูต้รวจใหค้ะแนนในการสอบภาษาเยอรมนัในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ซึง่พบวา่ ผูต้รวจใหค้ะแนนสว่นใหญ่ใหค้ะแนนในสว่นของการพดูและการเขยีนลาํเอยีง
เขา้ขา้งเพศหญงิ   
  2.3 การระบุการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป ผูต้รวจใหค้ะแนน
ใหค้ะแนนไมค่งทีข่า้มเวลาเป็นจาํนวนมาก และคอ่นขา้งเปลีย่นแปลงเมือ่ใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั   
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่1.3 ทีว่า่ มผีูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะการตรวจใหค้ะแนนไมค่งที่
ขา้มเวลา อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิแต่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ เมฟอรด์ และ วฟู (Myford; & 
Wolfe.  2009) ทีไ่ดศ้กึษาการเฝ้าตรวจสอบการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนนเมื่อเวลาผา่นไป 
ทีพ่บวา่ ผูต้รวจใหค้ะแนนใหค้ะแนนไมค่งทีม่จีาํนวนน้อยมาก สาเหตุอาจมาจากกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้น
งานวจิยัของเมฟอรด์และวฟูมปีระสบการณ์การตรวจขอ้สอบอยา่งตํ่า 4 ปี จงึมคีวามคุน้เคยกบัวธิกีารตรวจ
ใหค้ะแนนมากกวา่ ดงันัน้เมือ่ตอ้งตรวจใหค้ะแนนเรยีงความจาํนวนมาก จงึมคีวามแมน่ยาํและคงเสน้
คงวา ในการตรวจใหค้ะแนนมากกวา่นกัศกึษาปี 4 มหาวทิยาลยัราชภฎัทีม่ปีระสบการณ์การตรวจ ให้
คะแนนเรยีงความเพยีง 2 ครัง้ อนัเป็นผลมาจากขอ้จาํกดัของการวจิยัทีต่อ้งการใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็น
ผูต้รวจใหค้ะแนนจาํนวนมาก ประกอบกบัการทิง้ระยะการเกบ็ขอ้มลูเป็นเวลานานกวา่งานวจิยัของเมฟอรด์
และ วฟู ซึง่เป็นการเกบ็ขอ้มลูโดยใชอ้งคป์ระกอบของเวลา 8 ชว่ง ภายใน 4 วนั ดงันัน้โอกาสทีผู่ต้รวจ
ใหค้ะแนนทีเ่ป็นนกัศกึษาราชภฏัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี จะใหค้ะแนนไมค่งทีข่า้มเวลา จงึ
มสีงูกวา่ 
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 3. การตรวจสอบความเทีย่งตรงของความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
  3.1 การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย มคีา่ความเทีย่งตรง
เชงิเหมอืนมคีา่สงูกวา่ความเทีย่งตรงเชงิจาํแนก ดงันัน้วธิกีารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความมคีวามเทีย่งตรง
เชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่2.1 ทีว่า่มคีวามเทีย่งตรง
เชงิโครงสรา้งแบบลกัษณะหลาก-วธิหีลาย โดยทีค่วามเทีย่งตรงเชงิเหมอืน คอื คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ระหวา่งการวดัคุณลกัษณะเดยีวกนัดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนนต่างกนั มคีา่สงูอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 
และความเทีย่งตรงเชงิจาํแนก คอื ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างการวดัคุณลกัษณะต่างกนัดว้ย
วธิกีารตรวจใหค้ะแนนต่างกนั หรอืระหวา่งการวดัคุณลกัษณะต่างกนัดว้ยวธิกีารตรวจใหค้ะแนนเดยีวกนั
มคีา่ตํ่า และเป็นไปตามเกณฑข์อง แคมป์เบลล ์และ ฟิสด ์(ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2544: 97; อา้งองิจาก 
Campbell; & Fiske.  1959) ทีก่ล่าวไวว้า่ คะแนนจากการวดัลกัษณะเดยีวกนั ถงึแมจ้ะใชก้ารวดัต่างกนั 
ยอ่มมคีวามสมัพนัธก์นัสงู และสาํหรบัการวดัลกัษณะต่างกนั ซึง่เรยีกวา่ ความเทีย่งตรงเชงิจาํแนกยอ่มมี
ความสมัพนัธก์นัตํ่า โดยมคีา่ตํ่ากวา่ คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธจ์ากการวดัลกัษณะเดยีวกนั แสดงใหเ้หน็วา่
วธิกีารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคีา่ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง  
  แต่อยา่งไรกต็าม ในการศกึษาครัง้น้ี ค่าความเทีย่งตรงเชงิจาํแนกบางคา่มคีวามสมัพนัธก์นั
อยูค่อ่นขา้งมากในบางคุณลกัษณะ ซึง่อาจเป็นไปไดเ้น่ืองจากโครงสรา้งของสิง่ทีก่าํลงัวดัทัง้สองนัน้มไิด้
แยกกนัอยา่งชดัเจน (สาํเรงิ บุญเรอืงรตัน์.  2547: 120) สาเหตุมาจากในการคาํนวณคุณลกัษณะการทาํหน้าที่
ต่างกนัของผูใ้หค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไปใชค้ะแนนทีม่าจากผูต้รวจและนกัเรยีนคนเดยีวกนัครัง้ที ่1 มา
เปรยีบเทยีบกบัคะแนนทีไ่ดม้าใหมค่รัง้ที ่2 ซึง่คะแนนครัง้ที ่1 ไดใ้ชใ้นการหาคุณลกัษณะความเขม้งวด/ใจด ี
และความลาํเอยีงดา้นเพศ ดงันัน้ขอ้มลูทีไ่ด ้จงึมกีารซอ้นทบักนัในบางจุด ความเทีย่งตรงเชงิจาํแนก
จงึอาจสงูไปแต่ยงัถอืวา่น้อยกวา่ความเทีย่งตรงเชงิเหมอืน   
  3.2 การตรวจสอบความเทีย่งตรงตามสภาพของความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 พบวา่ เมือ่ผูต้รวจมคีุณลกัษณะลาํเอยีง การใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยก
องคป์ระกอบ ในสดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน ผูต้รวจใหค้ะแนนมคีวามลาํเอยีงดา้นเพศ เขา้ขา้ง
เพศชาย 1 คน และลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศหญงิ 2 คน มคีวามความเทีย่งตรงตามสภาพสงูทีส่ดุ และเมือ่
ผูต้รวจมคีุณลกัษณะเป็นกลาง การใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ในสดัสว่นจาํนวน
ผูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน โดยผูต้รวจใหค้ะแนนเป็นกลาง ไมเ่ขม้งวด/ใจด ีมคีวามความเทีย่งตรงตาม
สภาพสงูทีส่ดุ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่2.2 ทีว่า่ มคีวามเทีย่งตรงตามสภาพภายใต้
การใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนั ในสดัสว่นของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะ
แตกต่างกนั โดยมเีงือ่นไข เมือ่ผูต้รวจมคีณุลกัษณะลาํเอยีง การใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ในสดัสว่น
ของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน ทีม่คีุณลกัษณะเขม้งวด 1 คน และใจด ี1 คน มคีวามเทีย่งตรง
ตามสภาพสงูสดุ และเมือ่ผูต้รวจมคีุณลกัษณะเป็นกลาง การใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ในสดัสว่น
ของจาํนวนของผูต้รวจใหค้ะแนน 2 คน ทีม่คีุณลกัษณะไมเ่ขม้งวด/ใจด ีมคีวามเทีย่งตรงตามสภาพสงูสดุ  
จะเหน็ไดว้า่ เงือ่นไขทีท่าํใหค้วามเทีย่งตรงตามสภาพสงูสดุทัง้ในเงือ่นไขทีผู่ต้รวจมบุีคลกิภาพลาํเอยีง
และผูต้รวจมคีุณลกัษณะเป็นกลางต่างกม็จีาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนน 3 คน ทัง้น้ีอาจเกดิจากจาํนวนของ
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ผูต้รวจใหค้ะแนนเทา่กนักบัจาํนวนของคร ู จงึทาํใหค้วามแปรปรวนทีไ่ดม้คีา่ใกลเ้คยีงกนัเมื่อนํามาหา
ความสมัพนัธ ์จงึทาํใหค้า่สหสมัพนัธส์งูทีส่ดุ ซึง่อาจเป็นสาเหตุสาํคญัอกีประการหน่ึงทีท่าํใหเ้งือ่นไข
ดงักล่าวมคีา่สหสมัพนัธส์งูสดุ ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุษณยี ์บวัศริพินัธ ์(2543: 53 – 54) 
ทีไ่ดศ้กึษาเปรยีบเทยีบคา่สมัประสทิธิก์ารสรปุอา้งองิของแบบทดสอบวชิาคณติศาสตรท์ีม่วีธิกีารตรวจ  
จาํนวนผูต้รวจ และประสบการณ์การตรวจแตกต่างกนั ซึง่พบวา่ เมือ่มจีาํนวนผูต้รวจแตกต่างกนั คะแนน
ทีไ่ดจ้ะมต่ีางกนั ยิง่มจีาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนนจาํนวนมากความสมัพนัธจ์ะยิง่สงู 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 คูม่อืการตรวจใหค้ะแนนเรยีงความ และขอ้สอบการเขยีนจดหมายทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
มคีา่ความเชื่อมัน่ และความเทีย่งตรงสงูสามารถนําไปประยกุตใ์ชก้บัการสอบการเขยีนเรยีงความ ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 โดยเฉพาะโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 1 ถา้นําไปใชใ้นบรบิทอื่น หรอืกลุ่มตวัอยา่งอื่น อาจตอ้ง
นําไปทดลองใชใ้หม ่
  1.2 ควรอา่นและทาํความเขา้ใจคูม่อืการตรวจใหค้ะแนนอยา่งละเอยีด โดยเฉพาะขัน้ตอน
ในการใหค้ะแนนในแต่ละวธิกีารตรวจใหค้ะแนน เน่ืองจากผูต้รวจใหค้ะแนนตอ้งทาํตามลาํดบัขัน้ตอน
และใชว้จิารณญาณในการพจิารณาคะแนนในแต่ละประเดน็อยา่งเครง่ครดั คูม่อืฉบบัน้ีจงึจะมปีระโยชน์
สงูสดุ 
  1.3 การตรวจใหค้ะแนนเรยีงความถงึแมว้า่จะมผีูใ้หค้ะแนนมบุีคลกิภาพลาํเอยีง แต่เมือ่
จาํนวนผูต้รวจมากกวา่ความเทีย่งตรงจะสงูขึน้ แต่ถา้ในกรณทีีม่ผีูต้รวจใหค้ะแนนเพยีง 2 คน ถา้ตอ้งการ
ใหค้ะแนนมคีวามเทีย่งตรงควรเลอืกผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่คีุณลกัษณะเขม้งวด 2 คนในการใหค้ะแนน 
 2. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมกีารทาํวจิยัเชงิคุณภาพถงึภมูหิลงัทีท่าํใหผู้ต้รวจใหค้ะแนนมคีุณลกัษณะทีเ่ขม้งวด  
หรอืใจด ีเชน่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูต้รวจใหค้ะแนน ประสบการณ์ในการสอน การสงักดัในโรงเรยีน
ทีม่ขีนาดต่างกนั  
  2.2 ควรมกีารศกึษาวา่ สดัสว่นจาํนวนผูต้รวจใหค้ะแนนทีม่เีพศสภาพต่างกนั จะสง่ผล
อยา่งไรต่อการใหค้ะแนนความสามารถในการเขยีนเรยีงความ โดยถา้ใชผู้ต้รวจใหค้ะแนนทีเ่ป็นเพศชาย
จาํนวนเทา่กบัผูต้รวจใหค้ะแนนทีเ่ป็นเพศหญงิ จะมผีูแ้สดงคุณลกัษณะลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศใดเพศหน่ึง
หรอืไม ่ถา้ใชผู้ต้รวจใหค้ะแนนทีเ่ป็นเพศชายจาํนวนมากกวา่ผูต้รวจใหค้ะแนนทีเ่ป็นเพศหญงิ จะมผีูแ้สดง
คุณลกัษณะลาํเอยีงเขา้ขา้งเพศใดเพศหน่ึงหรอืไม ่อยา่งไร  
  2.3 ควรมกีารใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนทีม่กีารใหน้ํ้าหนกัไมเ่ทา่กนั เพือ่ศกึษาวา่ ลกัษณะ
การใหค้ะแนนของผูต้รวจใหค้ะแนนจะแตกต่างไปจากงานวจิยัน้ีหรอืไม ่อยา่งไร 
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  2.4 ควรมกีารศกึษาการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูต้รวจใหค้ะแนน เมือ่เวลาผา่นไป โดยใช้
องคป์ระกอบของเวลา (Time Facet) ในรปูแบบอื่นๆ เชน่ แบ่งออกเป็น ชว่งเชา้-ชว่งบ่าย เพือ่ศกึษาวา่
เมือ่องคป์ระกอบของเวลาเปลีย่น ผลการระบุคุณลกัษณะการใหค้ะแนนไมค่งทีข่า้มเวลาจะเปลีย่นแปลง
หรอืไม ่
  2.5 ควรมกีารศกึษาเพือ่ดพูฒันาการ (Longitudinal Study) ของการตรวจใหค้ะแนนของ
ผูต้รวจใหค้ะแนนแต่ละคนวา่คะแนนทีไ่ดน้ัน้ จะทาํใหคุ้ณลกัษณะการตรวจใหค้ะแนนผนัแปรไปหรอืไม่  
อยา่งไร 
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แผนการฝึกอบรมการตรวจให้คะแนนการเขียนเรียงความ 
เร่ือง   การตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความ 
กลุ่มผูเ้รียน  นกัศกึษาคณะครศุาสตร ์สาขาวชิาภาษาไทย ชัน้ปีที ่4 
เวลาท่ีใช้สอน จาํนวน  6  ชัว่โมง 
********************************************************************************************** 
 
จดุมุ่งหมาย   
 เพือ่ใหผู้เ้รยีน 
 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความใน 3 รปูแบบ 
คอื 
  1.1 การตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ (Analytic Scoring Rubrics) 
  1.2 การตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ (Holistic Scoring Rubrics) 
  1.3 การตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสาน (Annotated Scoring Rubrics)  
 2. สามารถใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความใน 3 รปูแบบ 
 
สาระการเรียนรู ้
 1. การเขียนเรียงความ หมายถงึ การเขยีนรอ้ยแกว้ทีเ่รยีบเรยีงขอ้ความเป็นเรือ่งราวทีเ่ขยีน
ถงึบุคคล สถานที ่เรือ่ง หรอืสิง่ใดสิง่หน่ึง โดยอาศยัความรู ้ความเขา้ใจ ความคดิเหน็ หรอืประสบการณ์
ของผูเ้ขยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ๆ ถ่ายทอดออกมา เพือ่แสดงความสามารถของผูเ้ขยีน วดัโดยใช้
แบบทดสอบการเขยีนเรยีงความ  
 2. วิธีการตรวจให้คะแนน หมายถงึ ชุดของแนวทางในการใหค้ะแนนความสามารถใน
การเขยีนเรยีงความของนกัเรยีน แบ่งออกเป็น 3 แบบ คอื   
  2.1 การตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ (Analytic Scoring Rubrics) คอื การให้
คะแนนงานชิน้ใดชิน้หน่ึง โดยมกีารแยกองคป์ระกอบของการใหค้ะแนน และอธบิายคุณภาพของงาน
ในแต่ละองคป์ระกอบเป็นระดบั  
  2.2 การตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ (Holistic Scoring Rubrics) คอื การให้
คะแนนงานชิน้ใดชิน้หน่ึง โดยดภูาพรวมของชิน้งานวา่มคีวามเขา้ใจในความคดิรวบยอด การสือ่ความหมาย 
กระบวนการทีใ่ช ้และผลงาน แลว้เขยีนอธบิายคุณภาพของงาน หรอืความสาํเรจ็ของงานเป็นชิน้ๆ 

  2.3 การตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสาน (Annotated Scoring Rubrics) เป็นการตรวจ
ใหค้ะแนนทีเ่พิม่ขึน้มาใหม ่จะรวม Holistic และ Analytic ไวด้ว้ยกนั เริม่ดว้ยการใหค้ะแนนในภาพรวม
ของการปฏบิตังิานดว้ย Holistic แลว้เลอืกใหค้ะแนนอกีเพยีงบางคณุลกัษณะของงานแบบ Analytic  
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กระบวนการจดัการเรียนรู ้
ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน  

  นกัศกึษารว่มกนัอภปิรายถงึการเขยีนเรยีงความตามความรูเ้ดมิ เพื่อใหท้ราบถงึพืน้ฐาน 
ความรูโ้ดยผูว้จิยัเป็นผูต้ ัง้หวัขอ้อภปิราย เชน่ 
   1. นกัศกึษาเคยเขยีนเรยีงความหรอืไม ่อยา่งไร (นกัศกึษาตอบตามประสบการณ์
ของตนเอง) 
   2. นกัศกึษารูจ้กัแบบแผนตามลกัษณะการเขยีนเรยีงความหรอืไม ่ (นกัศกึษาตอบ
ตามประสบการณ์ของตนเอง) 
 ขัน้สอน 
  1. ผูว้จิยัรว่มสนทนากบันกัศกึษา โดยใชค้าํถามต่อไปน้ี 
   1.1 นกัศกึษาเคยตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความหรอืไม ่อยา่งไร (นกัศกึษาตอบ
ตามประสบการณ์ของตนเอง) 
   1.2 นกัศกึษาคดิวา่การตรวจใหค้ะแนนเรยีงความ ควรมเีกณฑใ์นการใหค้ะแนนอะไรบา้ง  
อยา่งไร (นกัศกึษาตอบตามประสบการณ์ของตนเอง) 
  2. นกัศกึษาฟงัการบรรยายประกอบ Power Point ชุดการฝึกการตรวจใหค้ะแนนการเขยีน
เรยีงความ   
   2.1 ผูว้จิยัอธบิายถงึทีม่าของเรยีงความทีน่กัศกึษาจะใชต้รวจใหค้ะแนน วา่มาจาก
กระดาษคาํตอบในสว่นของการเขยีน ทีไ่ดค้ดัสาํเนามาจากขอ้สอบการอา่นออกเสยีง การเขยีน และ
การคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในโครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนั 
คุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 โรงเรยีนเมอืงสรุนิทร ์จงัหวดัสรุนิทร ์
   2.2 ผูว้จิยัอธบิายถงึทีม่าของเกณฑก์ารใหค้ะแนนวา่มขี ัน้ตอนการสรา้งอยา่งไร และ
ชีแ้จงใหน้กัศกึษาทราบวา่ในการทดลองในครัง้น้ีอยูใ่นชว่งของการทดลองการใชเ้ครือ่งมอื (Try Out) 
   2.3 ผูว้จิยัเสนอรปูภาพทีเ่ป็นโจทยจ์ากขอ้สอบการอ่านออกเสยีง การเขยีน และการคดิ
คาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในโครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนัคุณภาพ
ผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553 ดงัน้ี 
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 ขัน้ฝึกฝนและนําไปใช้ 
  1. ผูว้จิยัถามนกัศกึษาวา่ประเดน็สาํคญัของรปูภาพน้ีคอือะไร (ผูห้ญงิทาํเงนิตก เดก็ผูช้าย
เกบ็ได)้ 
  2. ผูว้จิยัถามนกัศกึษาวา่จากรปูภาพอะไรบา้งทีค่วรอยูใ่นเน้ือเรือ่งเรยีงความ (ผูห้ญงิ 
เงนิ เดก็ผูช้าย ตลาดสด ไก่สด ผลไม ้ผกัสด มะมว่ง ทุเรยีน มงัคุด สบัปะรด มะละกอ แมค่า้ พอ่คา้ 
และคนซือ้) 
  3. ผูว้จิยันําเสนอนิยามศพัทเ์ฉพาะของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความ 
   การตรวจให้คะแนนเรียงความแบบแยกองคป์ระกอบ 
    1. ผูว้จิยัชีแ้จงขัน้ตอนการตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ 1) อา่นเรยีงความ 
2) ใหค้ะแนนนกัเรยีนทลีะประเดน็จนครบ 4 ประเดน็) 
    2. ผูว้จิยัอธบิายพรอ้มยกตวัอยา่งการตรวจใหค้ะแนนเรยีงความแบบแยกองคป์ระกอบ
ทลีะประเดน็โดยชีใ้หน้กัศกึษาเหน็วา่ งานเขยีนเรยีงความควรจะไดค้ะแนนเทา่ไร จาํนวน 2 ตวัอยา่ง 
(ยกตวัอยา่งงานเขยีนเรยีงความของครองขวญั และภาวณิ)ี 
    3. ผูว้จิยัรว่มกบันกัศกึษาอภปิรายถงึคะแนนของงานเรยีงความวา่ ควรจะได้
คะแนนเทา่ไหร ่จาํนวน 3 ตวัอยา่ง (ยกตวัอยา่งงานเขยีนเรยีงความของกมลชนก ปฎภิาณ และจติกร) 
    4. ผูว้จิยัใหน้กัศกึษาฝึกใหค้ะแนนงานเขยีนเรยีงความของ กาญจนา ขวญัใจ 
นพพร พรเทพ และ วจิติร จากนัน้นําคะแนนมาอภปิรายถงึความเหมาะสมตามความคดิเหน็ของนกัศกึษา 
   การตรวจให้คะแนนเรียงความแบบรวมองคป์ระกอบ 
    1. ผูว้จิยัชีแ้จงขัน้ตอนการตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ 1) อา่นเรยีงความ 
2) วางเรยีงความของนกัเรยีนลงในกองคะแนน 5 กอง แยกตามระดบัคุณภาพของเรยีงความ) 
    2. ผูว้จิยัยกตวัอยา่งการใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบโดยใชเ้รยีงความของ
กมลชนก ครองขวญั จติกร ปฏภิาณและภาวณิ ี
    3. ผูว้จิยัรว่มกบันกัศกึษาอภปิรายถงึคะแนนของเรยีงความวา่ควรจะไดค้ะแนน
เทา่ไร โดยใชเ้รยีงความของกาญจนา ขวญัใจ นพพร พรเทพ และ วจิติร 
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   การตรวจให้คะแนนเรียงความแบบผสมผสาน 
    1. ผูว้จิยัถามนกัศกึษาวา่ประเดน็ใดทีน่่าจะนํามาเป็นคุณลกัษณะทีส่ะทอ้นกลบั
เพือ่นําไปพฒันาการเขยีนในอนาคตสาํหรบันกัเรยีนผูเ้ขยีนเรยีงความ 
    2. ผูว้จิยัชีแ้จงขัน้ตอนการตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสาน 1) อา่นเรยีงความ
แลว้วางเรยีงความของนกัเรยีนลงในกองคะแนน 5 กอง แยกตามระดบัคุณภาพของเรยีงความ 2) เลอืก
ประเดน็นํามาเป็นคุณลกัษณะทีส่ะทอ้นกลบัเพือ่นําไปพฒันาการเขยีนในอนาคตสาํหรบันกัเรยีน ผูเ้ขยีน
เรยีงความ 3) ใหค้ะแนนนกัเรยีนทลีะประเดน็ทีไ่ดเ้ลอืกไวจ้นครบทุกประเดน็) 
    3. ผูว้จิยัยกตวัอยา่งการใหค้ะแนนแบบผสมผสานโดยใชเ้รยีงความของกมลชนก 
ครองขวญั จติกร ปฏภิาณ และ ภาวณิี 
    4. ผูว้จิยัรว่มกบันกัศกึษาอภปิรายถงึคะแนนของเรยีงความวา่ควรจะไดค้ะแนน
เทา่ไร โดยใชเ้รยีงความของกาญจนา ขวญัใจ นพพร พรเทพ และ วจิติร 
 ขัน้สรปุ 
  ผูว้จิยัและนกัศกึษารว่มกนัสรปุบทเรยีน โดยผูว้จิยัใชค้าํถามต่อไปน้ี 
  1. การตรวจใหค้ะแนนเรยีงความในทีน้ี่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนกีป่ระเดน็ อะไรบา้ง (การตรวจ
ใหค้ะแนนเรยีงความม ี4 ประเดน็หลกั คอื ประเดน็สาํคญัของเรยีงความ รปูแบบการเขยีนเรยีงความ  
การนําเสนอ และการใชภ้าษา) 
   1.1 ในประเดน็ที ่1 ประเดน็สาํคญัของเรยีงความ ระดบัคุณภาพของคะแนนจะลดหลัน่
กนัไป เน่ืองมาจากประเดน็ใด (ความน่าสนใจของชื่อเรื่องและความสอดคลอ้งของเน้ือเรือ่งกบัชื่อเรือ่ง) 
   1.2 ในประเดน็ที ่2 รปูแบบการเขยีนเรยีงความ ระดบัคุณภาพของคะแนนจะลดหลัน่
กนัไปเน่ืองมาจากประเดน็ใด 1) ความครบถว้นของคาํนํา เน้ือเรือ่ง สรปุ 2) ความเหมาะสมของความยาว
ในแต่ละสว่น และ 3) จาํนวนบรรทดัทีน่กัเรยีนเขยีน) 
   1.3 ในประเดน็ที ่3 การนําเสนอ ระดบัคุณภาพของคะแนนจะลดหลัน่กนัไปเน่ืองมาจาก
ประเดน็ใด 1) การเรยีบเรยีงเน้ือเรื่องเป็นลาํดบัต่อเน่ืองสมัพนัธก์นั 2) ความเชื่อมโยงในแต่ละแนวคดิ 
3) การสอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม และ 4) การแสดงความคดิเหน็สนบัสนุนความคดิเหน็) 
   1.4 ในประเดน็ที ่4 การใชภ้าษา ระดบัคุณภาพของคะแนนจะลดหลัน่กนัไปเน่ืองมาจาก
ประเดน็ใด 1) การสะกดคาํ 2) การเลอืกใชถ้อ้ยคาํ 3) การฉีกคาํ 4) ลายมอื และ 5) รอยลบขดีฆา่) 
  2. ขัน้ตอนการใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความแบบแยกองคป์ระกอบเป็น
อยา่งไร 1) อา่นเรยีงความ 2) ใหค้ะแนนนกัเรยีนทลีะประเดน็จนครบ 4 ประเดน็) 
  3. ขัน้ตอนการใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความแบบรวมองคป์ระกอบเป็นอยา่งไร        
1) อา่นเรยีงความ 2) วางเรยีงความของนกัเรยีนลงในกองคะแนน 5 กอง แยกตามระดบัคุณภาพของ
เรยีงความ) 
  4. ขัน้ตอนการใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนเรยีงความแบบผสมผสานเป็นอยา่งไร 1) อา่น
เรยีงความแลว้วางเรยีงความของนกัเรยีนลงในกองคะแนน 5 กอง แยกตามระดบัคุณภาพของเรยีงความ 
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2) เลอืกประเดน็นํามาเป็นคุณลกัษณะทีส่ะทอ้นกลบัเพือ่นําไปพฒันาการเขยีนในอนาคตสาํหรบันกัเรยีน
ผูเ้ขยีนเรยีงความ 3) ใหค้ะแนนนกัเรยีนทลีะประเดน็ทีไ่ดเ้ลอืกไวจ้นครบทุกประเดน็) 

ขัน้ประเมินผล  
  นกัศกึษาตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความ จาํนวน 50 ชิน้ โดยแบ่งนกัศกึษาออกเป็น 
3 กลุ่ม ดว้ยวธิกีารสุม่อยา่งงา่ย โดยในแต่ละกลุ่มใชร้ปูแบบการตรวจ 3 แบบทีแ่ตกต่างกนั (x1, x2, 
และ x3) แลว้ดาํเนินการตามรปูแบบการทดลองแบบ Counterbalanced Designs โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 
ตารางแบบแผนการทดลองแบบ Counterbalanced Designs   
 

ระยะเวลาการใหส้ิง่ทดลอง (X) และการวดัคา่ตวัแปรตาม (O) 
กลุ่มที ่

ครัง้ที ่ 1 ครัง้ที ่ 2 ครัง้ที ่ 3 
1 X1O X2O X3O 
2 X3O X1O X2O 
3 X2O X3O X1O 

 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู ้
 1. ชุดฝึกการตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความ 
 2. Power Point ชุดการฝึกการตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความ 
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
 
วธิกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมนิ 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน การสงัเกต ความสนใจในการเรยีน 

แบบฝึกในชุดการตรวจใหค้ะแนน
เรยีงความ 

ใหค้ะแนนตรงกนัรอ้ยละ 80 2. การตรวจผลงาน 

การตรวจใหค้ะแนนเรยีงความ คา่ Inter-Rater มคีา่สงู 
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บนัทึกผลการเรียนรู ้
 กระบวนการเรยีนรู ้
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

ปญัหา/อุปสรรค  
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 สิง่ทีผู่ส้อนตอ้งปรบัปรงุพฒันา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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คู่มือ 
การตรวจให้คะแนนเรียงความ 

 
 

สารบญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 บษุวรรษ์ แสนปลืม้ 

 การทดสอบและวดัผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 การตรวจให้คะแนนแบบผสมผสาน 
(Annotated Scoring Rubrics) 

(Holistic Scoring Rubrics) 
 

 การตรวจให้คะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ 

(Analytic Scoring Rubrics) 
 

 การตรวจให้คะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ 
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สารบญั 
 
รายการ หน้า 
  ภมูหิลงั ............................................................................................ 

  ความมุง่หมาย …………………………………………………………... 

  เรยีงความ  คอือะไร? ........................................................................ 

  เกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubrics) คอือะไร? .......................................... 

  รปูภาพทีใ่ชเ้ป็นโจทยใ์นการเขยีนเรยีงความ ………………………….. 

  นิยามศพัทเ์ฉพาะ ……………………………………………………….. 

  ชุดการฝึกใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนเรยีงความแบบแยกองคป์ระกอบ....... 

  ตวัอยา่งการตรวจใหค้ะแนนเรยีงความแบบแยกองคป์ระกอบ…......... 

  ชุดการฝึกใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนเรยีงความแบบแยกองคป์ระกอบ 

  ตวัอยา่งการตรวจใหค้ะแนนเรยีงความแบบรวมองคป์ระกอบ 

  ชุดการฝึกใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนเรยีงความแบบผสมผสาน 

  ตวัอยา่งการตรวจใหค้ะแนนเรยีงความแบบผสมผสาน 

  แบบฝึกหดั........................................................................................     
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เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนเรียงความ 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาตไิทย เป็นวฒันธรรมของการใชถ้อ้ยคาํเพื่อสือ่สารใหเ้กดิ 
ความเขา้ใจทีต่รงกนัและตรงตามจุดมุง่หมายของการสื่อสาร ไมว่า่จะเป็นการแสดงความคดิ ความตอ้งการ 
ความรูส้กึ ดงันัน้ผูท้ีเ่ป็นคนไทยจงึมคีวามจาํเป็นตอ้งอ่านและเขยีนภาษาไทยไดจ้งึจะอยูใ่นสงัคมอยา่งปกตสิขุ  
ในปจัจุบนัทุกคนทีเ่กดิเป็นคนไทย จะมสีทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการรบัการศกึษาในระบบโรงเรยีน โดยมี
จุดประสงคห์ลกัเพือ่ใหทุ้กคนอา่นออกเขยีนไดแ้ละสามารถนําไปต่อยอดเพื่อการเรยีนต่อหรอืประกอบ
อาชพีในอนาคต (ชาํนาญ ศุภนิตย;์ และ สทุนิ พลูสวสัดิ.์  2547: 257) การศกึษาในระดบัประถมศกึษานัน้
ผูเ้รยีนตอ้งมผีลการประเมนิการอา่น คดิวเิคราะห ์และเขยีนในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมนิตามทีส่ถานศกึษา
กาํหนด โดยทีห่ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรยีนรู้
ไวใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สาระที ่2 การเขยีน มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขยีน เขยีน
สือ่สาร เขยีนเรยีงความ ยอ่ความ และเขยีนเรือ่งราวในรปูแบบต่างๆ เขยีนรายงานขอ้มลูสารสนเทศ
และรายงานการศกึษาคน้ควา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ   
 ในการทดสอบทุกรปูแบบมหีน้าทีเ่หมอืนกนัคอืมุง่วดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนของนกัเรยีน  แต่
ในกรณทีีใ่ชข้อ้สอบเรยีงความนัน้มสีว่นทีด่เีพิม่จากแบบอื่นๆ หลายประการ แต่ดว้ยความจรงิทีว่า่ไมม่ี
ขอ้สอบชนิดใดดพีรอ้มทุกอยา่ง ดงันัน้เป็นปญัหาของครใูนฐานะทีเ่ป็นทีผู่ใ้หค้ะแนนความสามารถ ใน
การเขยีนเรยีงความของนกัเรยีน จงึตอ้งคาํนึงถงึและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้ใหม้น้ีอยทีส่ดุ ขอ้จาํกดัทีส่าํคญั
ในการใชข้อ้สอบเรยีงความ คอื ตรวจยาก การตรวจใหค้ะแนนถอืวา่มคีวามยุง่ยากกวา่แบบทดสอบอื่นๆ  
สาเหตุสาํคญัของปญัหาน้ีมหีลายกรณ ี เชน่ คาํตอบของผูส้อบแตกต่างกนัไปตามความคดิของแต่ละคน  
ซึง่ผูอ้อกขอ้สอบอาจไมไ่ดก้าํหนดขอบเขตของการตอบไวอ้ยา่งชดัเจนเพยีงพอ ผูต้รวจใหค้ะแนนไมม่เีกณฑ์
การใหค้ะแนนทีแ่น่นอน หรอืผูต้รวจใหค้ะแนนมภีาวะทางอารมณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อผลการตรวจใหค้ะแนน
ไดง้า่ย ถามไดจ้าํกดั เน่ืองจากขอ้สอบแบบน้ีผูส้อบตอ้งใชเ้วลาในการคดิและเขยีนเป็นเหตุใหไ้มส่ามารถ
ใชค้าํถามไดม้ากขอ้ ตอ้งจาํกดัการถามเฉพาะในบางเน้ือหาเทา่นัน้ ลกัษณะเชน่น้ี อาจทาํใหก้ารวดั
ไมค่รอบคลุมครบถว้น ตอ้งใชเ้วลาในการตอบและการตรวจใหค้ะแนน ผูส้อบตอ้งใชเ้วลาสาํหรบัคดิและ
เขยีน และผลจากการตอบเหล่าน้ี ครผููต้รวจใหค้ะแนนตอ้งใชเ้วลาในการตรวจมากพอสมควร และผล
ทีไ่ดม้กัไมม่คีวามเป็นปรนยั ก่อใหเ้กดิการเขยีนทีว่กวน แมว้า่จะขจดัปญัหาในการเดาไดแ้ต่ไมส่ามารถ
ป้องกนัผูส้อบบางคนทีนิ่ยมการตอบวกวนไมต่รงจุดหรอืการตอบแบบครอบจกัรวาล ซึง่เกดิจากทีผู่ส้อบ
คดิวา่ ขอใหเ้ขยีนอะไรกไ็ดบ้างอยา่งลงไปดกีวา่ไมเ่ขยีนอะไรเลย และคะแนนมกัจะขึน้อยูก่บัความสามารถ
ในการเขยีน ซึง่จะพบวา่ความสามารถในการเขยีนของผูส้อบมกัมคีวามสมัพนัธก์นัสงูกบัคุณภาพสาระ
ทีเ่ขยีน ดงันัน้คะแนนสว่นหน่ึงมกัจะไดจ้ากความสามารถทางภาษาของผูส้อบ (ไพศาล หวงัพานิช.  2545)   
 จากปญัหาดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยั จงึสนใจทีจ่ะใชก้ารเขยีนเรยีงความเป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการวจิยั โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 เพราะนอกจากจะเป็นการสง่เสรมิ
ความสามารถในการเขยีนเรยีงความของนกัเรยีนทีเ่รยีนในระดบัพืน้ฐาน โดยการพฒันาวธิกีารวดัเพือ่
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พฒันาผูเ้รยีนแลว้ ยงัเป็นการพฒันาวธิกีารตรวจใหค้ะแนนใหก้บัครผููต้รวจใหค้ะแนนเรยีงความในอนาคต
อกีดว้ย   
 
ความมุ่งหมาย    
 เพือ่ใหผู้เ้รยีน 
 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความใน 3 รปูแบบ คอื 
  1.1 การตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ (Analytic Scoring Rubrics) 
  1.2 การตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ (Holistic Scoring Rubrics)  
  1.3 การตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสาน (Annotated Scoring Rubrics)  
 2. สามารถใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความใน 3 รปูแบบ 
 3. มเีจตคตทิีด่ต่ีอการตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความ 
 
เรียงความ คืออะไร?  
 การเขยีนเรยีงความ คอื การเขยีนรอ้ยแกว้ทีเ่รยีบเรยีงขอ้ความเป็นเรือ่งราว ทีเ่ขยีนถงึบุคคล  
สถานที ่เรือ่ง หรอืสิง่ใดสิง่หน่ึง โดยอาศยัความรู ้ความเขา้ใจ ความคดิเหน็ หรอืประสบการณ์ของผูเ้ขยีน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ๆ ถ่ายทอดออกมาเพือ่แสดงความสามารถของผูเ้ขยีน การเขยีนเรยีงความ มี
ความสาํคญัอยา่งมาก นอกจากเป็นเครือ่งวดัความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน (เปลือ้ง ณ นคร.  2512) 
แลว้ การเขยีนเรยีงความยงัเป็น วธิกีารขัน้พืน้ฐานทีส่าํคญัยิง่ของการใชภ้าษาไทย ซึง่สญัลกัษณ์การเขยีน
ของคนไทยกค็อือกัษรไทย ดงันัน้การเขยีนเรยีงความจงึเป็นสว่นหน่ึงทีใ่ชใ้นการเรยีนใน 
 โรงเรยีนทกุระดบั (ชยันนัท ์นนัทพนัธ.์  2526: 1; ชาํนาญ ศุภนิตย;์ และ สทุนิ พลูสวสัดิ.์ 2547; 
และ กรมวชิาการ.  2546: 21 – 22) โดยทีข่อ้สอบเรยีงความนัน้มสีว่นทีด่เีพิม่จากแบบอื่นๆ หลายประการ
เชน่ 1) ใหอ้สิระในการตอบ เปิดโอกาสใหผู้ส้อบไดเ้สนอความคดิ และรายละเอยีดต่างๆ ไดอ้ยา่งเสรี
ภายใตข้อบเขตทีก่าํหนดไว ้โดยไมจ่าํกดัทศิทางทีผู่ส้อบกาํหนดใหเ้ทา่นัน้ 2) แกไ้ขปญัหาการเดา ซึง่
ในกรณทีีผู่ต้อบไมท่ราบเรือ่งนัน้ๆ ยอ่มไมม่โีอกาสในการทาํขอ้สอบถูก 3) สะดวกทีจ่ะใชก้บัผูส้อบ
จาํนวนน้อยๆ 4) ประหยดัเวลาในการทาํขอ้สอบ 5) สง่เสรมิความคดิอเนกนยั (Divergent Thinking)  
โดยผูต้อบสามารถเสนอแนวคดิแปลกใหมแ่ละรเิริม่ในแนวทางใหม่ๆ  (ไพศาล หวงัพานิช.  2545) 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน (Rubrics) คืออะไร? 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubrics) คอื ชุดของแนวทางในการใหค้ะแนนผลการปฏบิตัเิรือ่งใด
เรือ่งหน่ึง สาํหรบัใชป้ระเมนิคุณภาพการปฏบิตังิานของผูเ้รยีน ประกอบดว้ยประเดน็ต่างๆ (Criteria) 
ทีจ่ะใชพ้จิารณางานหน่ึงๆ และคาํอธบิายระดบัคุณภาพของแต่ละประเดน็ประเมนิ ซึง่เกณฑก์ารใหค้ะแนน
จะเน้นการแสดงความสามารถของนกัเรยีนในดา้นความเขา้ใจในความคดิรวบยอด ความรูเ้กีย่วกบักระบวนการ
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หรอืขัน้ตอน ทกัษะในการแกป้ญัหา การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ในการประมวลผลขอ้มลู และการสือ่ความหมาย
กบัผูอ้ื่น   

ประเภทของวิธีการให้คะแนน  
  สาํหรบังานวจิยัชิน้น้ี ผูว้จิยัแบ่งประเภทของวธิกีารใหค้ะแนนไว ้3 แบบ แต่ผูเ้ชีย่วชาญ
สว่นใหญ่ไดแ้บ่งวธิกีารใหค้ะแนนเป็น 2 แบบ (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2544: 90; สาํนกัทดสอบ
ทางการศกึษา กรมวชิาการ.  2544: 35 – 38; และ ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์.  2533: 39 – 42) คอื   
  1. การตรวจใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ (Analytic Scoring Rubrics) เพือ่ใหก้ารมอง
คุณภาพของงานหรอืความสามารถของนกัเรยีนไดอ้ยา่งชดัเจน จงึไดม้กีารแยกองคป์ระกอบของการให้
คะแนน และอธบิายคุณภาพของงานในแต่ละองคป์ระกอบเป็นระดบั 
  2. การตรวจใหค้ะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ (Holistic Scoring Rubrics) คอื การให้
คะแนนงานชิน้ใดชิน้หน่ึง โดยดภูาพรวมของชิน้งานวา่มคีวามเขา้ใจในความคดิรวบยอด การสือ่ความหมาย 
กระบวนการทีใ่ช ้และผลงาน แลว้เขยีนอธบิายคุณภาพของงาน หรอืความสาํเรจ็ของงานเป็นชิน้ๆ  
  สว่นแบบที ่ 3 การตรวจใหค้ะแนนแบบผสมผสาน (Annotated Scoring Rubrics) เป็น
การตรวจใหค้ะแนนทีเ่พิม่ขึน้มาใหม ่ (ฉตัรศริ ิปิยะพมิลสทิธิ.์ 2544: ออนไลน์; อา้งองิจาก Nitko. 1996) 
จะรวม Holistic และ Analytic ไวด้ว้ยกนั เริม่ดว้ยการใหค้ะแนนในภาพรวมของการปฏบิตังิานดว้ย 
Holistic แลว้เลอืกใหค้ะแนนอกีเพยีงบางคุณลกัษณะของงานแบบ Analytic ซึง่การใหค้ะแนนเพยีง
บางคุณลกัษณะน้ี จะไมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงคะแนนทีป่ระเมนิแบบ Holistic ประโยชน์กค็อื จะมี
ความรวดเรว็ในการใหค้ะแนนและเป็นการใหผู้ต้รวจใหค้ะแนนไดเ้ลอืกเฉพาะบางคุณลกัษณะทีโ่ดดเดน่
เพยีงไมก่ีอ่งคป์ระกอบเพือ่เป็นผลสะทอ้น (Feedback) ใหแ้ก่ผูเ้รยีน แต่ไมม่ปีระโยชน์ในการวนิิจฉยั
ผูเ้รยีนวา่ บกพรอ่งในคุณลกัษณะใด เพราะหลายๆ คุณลกัษณะไมไ่ดถู้กประเมนิ  
 
รปูภาพท่ีใช้เป็นโจทยใ์นการเขียนเรียงความ 
 จากขอ้สอบการอา่นออกเสยีง การเขยีน และการคดิคาํนวณ  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3   
 คาํช้ีแจง: ใหน้กัเรยีนเขยีนเรือ่งจากภาพ พรอ้มตัง้ชื่อเรื่อง เขยีนความยาวไมต่ํ่ากวา่ 10 บรรทดั  
ลงกระดาษทีแ่จกใหภ้ายในเวลา 40 นาท ี
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. ประเดน็สาํคญัของเรียงความ หมายถงึ การนําแนวคดิของรปูภาพมาตัง้ชื่อเรือ่ง ให้
น่าสนใจ มคีวามคดิแปลกใหม ่สือ่ความหมายไดถู้กตอ้งชดัเจนตามประเดน็สาํคญัของภาพและใชถ้อ้ยคาํ
กะทดัรดั สอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของรปูภาพ และนําแนวคดิจากภาพและชื่อเรือ่งทีต่ ัง้ไวม้าเขยีน
เรือ่งทีม่ขีอบขา่ยครอบคลุมและตรงกบัจุดมุง่หมายทีว่เิคราะหไ์ด ้ซึง่ประเดน็สาํคญัของภาพคอื ผูห้ญงิ  
เงนิตก 1,000 บาท เดก็ผูช้ายเกบ็เงนิได ้และตลาดสด   
 2. รปูแบบการเขียนเรียงความ หมายถงึ งานเขยีนมจีาํนวนบรรทดัตามกาํหนด และมี
แบบแผนตามลกัษณะการเขยีนเรยีงความ ประกอบดว้ย คาํนํา เน้ือหา สรปุ ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
  2.1 คาํนํา หมายถงึ บทเริม่ตน้ของการเขยีน เพือ่นําใหผู้อ้า่นสนใจตดิตามเรือ่งไปโดยตลอด
ดว้ยวธิกีารต่างๆ เชน่ การยกคาํพงัเพย สภุาษติทีเ่กีย่วขอ้งการขึน้ตน้ดว้ยคาํถามหรอืปญัหาทีน่่าสนใจ  
การบอกจุดประสงคห์รอืความสาํคญัทีเ่ขยีน 
  2.2 เน้ือเรื่อง หมายถงึ การเขยีนเน้ือเรื่องไดส้อดคลอ้งชื่อเรือ่ง และครอบคลุมกบัภาพ
อยา่งชดัเจน ทุกตอนของเรื่องสมัพนัธก์นัโดยตลอด มแีนวคดิอยา่งเดยีวตลอดเรือ่ง เน้ือเรื่องน่าสนใจ
ชวนตดิตาม มกีารเน้นขอ้คดิทีส่าํคญัใหเ้หน็อยา่งเดน่ชดั สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ในเชงิสรา้งสรรค ์ 
แสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็อยา่งถูกตอ้ง 
  2.3 สรปุ หมายถงึ การกลัน่กรอง การรวบรวมใจความสาํคญั หรอืการฝากขอ้คดิเหน็แก่
ผูอ้า่นเป็นการปิดเรือ่ง อาจทาํไดโ้ดยการยกสภุาษติ คาํคม คาํกล่าว หรอืบทกว ีและเป็นยอ่หน้าสดุทา้ย
ของเรื่อง 
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 3. การนําเสนอ หมายถงึ เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งเป็นลาํดบัต่อเน่ืองสมัพนัธก์นัชดัเจน ตลอด
ตัง้แต่การเปิดเรือ่ง การดาํเนินเรือ่ง และการปิดเรือ่ง เสนอความคดิในแงม่มุต่างๆ ทุกตอนของเรือ่ง
สมัพนัธก์นัโดยตลอด มเีน้ือเรือ่งน่าสนใจชวนตดิตาม มกีารเน้นขอ้คดิทีส่าํคญัใหเ้หน็อยา่งเด่นชดั สอดแทรก
แนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม แสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็อยา่งถูกตอ้ง 
 4. การใช้ภาษา หมายถงึ การเขยีนสะกดคาํถูกตอ้งทุกคาํ เลอืกใชถ้อ้ยคาํไดต้รงกบัความหมาย  
ใชค้าํสภุาพ ไมก่าํกวม มคีวามหมายชดัเจน เขา้ใจงา่ย ไมใ่ชภ้าษาพดูในภาษาเขยีน ไมม่กีารเขยีนฉีกคาํ
หรอืแยกคาํ และลกัษณะของชิน้งานโดยภาพรวมมคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย ไมม่รีอยลบขดีฆา่ ลายมอื
เป็นระเบยีบสวยงาม อา่นงา่ยทาํงานเสรจ็ทนัเวลาทีก่าํหนด โดยมจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดของงานเขยีน
ไมต่ํ่ากวา่ทีโ่จทยก์าํหนดไว ้10 บรรทดั 
 
ชดุการฝึกใช้เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนเรียงความแบบแยกองคป์ระกอบ (Analytic 
Scoring Rubrics) 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความในสว่นของการเขยีน สรา้งจากขอ้สอบการอา่นออกเสยีง  
การเขยีน และการคดิคาํนวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในโครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
เพือ่ประกนัคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2553  

วิธีการใช้เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนเรียงความแบบแยกองคป์ระกอบ  
  1. อา่นเรยีงความใหจ้บ 1 รอบ 
  2. พจิารณาใหค้ะแนนในประเดน็ที ่1 – 4 ทลีะประเดน็จนครบ 
  3. ถา้ไมแ่น่ใจในประเดน็ใดใหว้างพกัแยกไวก่้อนแลว้จงึนํามาพจิารณาอกีครัง้ภายหลงั 
 
เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนเรียงความแบบแยกองคป์ระกอบ 
 1. ประเดน็สาํคญัของเรียงความ หมายถงึ การนําแนวคดิของภาพมาตัง้ชื่อเรือ่งใหน่้าสนใจ  
มคีวามคดิแปลกใหม ่สือ่ความหมายไดถู้กตอ้งชดัเจนตามประเดน็สาํคญัของภาพ และใชถ้อ้ยคาํกะทดัรดั
สอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ และนําแนวคดิจากภาพและชื่อเรื่องทีต่ ัง้ไวม้าเขยีนเรือ่งทีม่ขีอบขา่ย
ครอบคลุมและตรงกบัจุดมุง่หมายทีว่เิคราะหไ์ด ้
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             ประเดน็ 
            การตรวจ 
ระดบัคุณภาพ 

1.  ประเดน็สาํคญัของเรียงความ 

5 1. ชื่อเรือ่งแปลกใหม ่น่าสนใจ ใชถ้อ้ยคาํกะทดัรดั สอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญั
ของภาพ 
2. เน้ือเรือ่งเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งและครอบคลุมประเดน็สาํคญัของภาพ
อยา่งชดัเจน 

4 1. ชื่อเรือ่งน่าสนใจ  ใชถ้อ้ยคาํเขา้ใจงา่ย  สอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ 
2. เน้ือเรือ่งเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งและครอบคลุมประเดน็สาํคญัของภาพ
เป็นสว่นมาก 

3 1. ชื่อเรือ่งใชถ้อ้ยคาํไมก่ระชบัรดักุม แต่สอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ 
2. เน้ือเรือ่งเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งและครอบคลุมประเดน็สาํคญัของภาพ
บางสว่น 

2 1. ชื่อเรือ่งใชถ้อ้ยคาํไมก่ระชบัรดักุม แต่ชื่อเรือ่งบางสว่นสอดคลอ้งกบัประเดน็
สาํคญัของภาพ 
2. เน้ือเรือ่งเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งแต่ไมค่รอบคลุมประเดน็สาํคญัของ
ภาพ 

1 1. ตัง้ชื่อเรือ่งไมส่อดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ 
2. เน้ือเรือ่งเขยีนไมส่อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งและไมค่รอบคลุมประเดน็สาํคญัของ
ภาพ 

 
  2. รปูแบบการเขียนเรียงความ หมายถงึ งานเขยีนมจีาํนวนบรรทดัตามกาํหนดและ
มแีบบแผนตามลกัษณะการเขยีนเรยีงความ ประกอบดว้ย คาํนํา เน้ือหา สรปุ ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
   2.1 คาํนํา หมายถงึ บทเริม่ตน้ของการเขยีน เพือ่นําใหผู้อ้า่นสนใจตดิตามเรือ่งไป
โดยตลอดดว้ยวธิกีารต่างๆ เชน่ การยกคาํพงัเพย สภุาษติทีเ่กีย่วขอ้ง การขึน้ตน้ดว้ยคาํถามหรอืปญัหา
ทีน่่าสนใจ การบอกจุดประสงคห์รอืความสาํคญัทีเ่ขยีน 
   2.2 เน้ือเรือ่ง หมายถงึ การเขยีนเน้ือเรือ่งไดส้อดคลอ้งชื่อเรือ่งและครอบคลุมกบัภาพ
อยา่งชดัเจน ทุกตอนของเรื่องสมัพนัธก์นัโดยตลอด มแีนวคดิอยา่งเดยีวตลอดเรือ่ง เน้ือเรื่องน่าสนใจ
ชวนตดิตาม มกีารเน้นขอ้คดิทีส่าํคญัใหเ้หน็อยา่งเดน่ชดั สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ในเชงิสรา้งสรรค ์ 
แสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็อยา่งถูกตอ้ง 
   2.3 สรปุ หมายถงึ การกลัน่กรอง การรวบรวมใจความสาํคญั หรอืการฝากขอ้คดิเหน็
แก่ผูอ้า่นเป็นการปิดเรือ่ง อาจทาํไดโ้ดยการยกสภุาษติ คาํคม คาํกล่าว หรอืบทกว ีและเป็นยอ่หน้าสดุทา้ย
ของเรื่อง 
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             ประเดน็ 
            การตรวจ 
ระดบัคุณภาพ 

2.  รปูแบบการเขียนเรียงความ 

5 1. เขยีนไดค้รบถว้นทัง้ 3 สว่น ไดแ้ก่ คาํนํา เน้ือเรือ่ง สรปุ   
2. ความยาวของแต่ละสว่นเป็นสดัสว่นอยา่งเหมาะสม   
3. จาํนวนบรรทดัทัง้หมดมไีมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนด 

4 1. เขยีนไดค้รบถว้นทัง้ 3 สว่น ไดแ้ก่ คาํนํา เน้ือเรือ่ง สรปุ   
2. ความยาวของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่นเหมาะสม   
3. จาํนวนบรรทดัทัง้หมดมไีมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนด 

3 1. เขยีนมเีพยีง 2 สว่น  เชน่  มกีารเขยีนเน้ือเรือ่งและสรปุแต่ไมม่กีารเขยีนคาํนํา  
หรอื เขยีนคาํนําและเน้ือเรือ่งแต่ไมม่กีารเขยีนสรปุ 
2.  ความยาวของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่นเหมาะสม 
3. จาํนวนบรรทดัทัง้หมดมไีมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนด 

2 1. เขยีนไดเ้พยีงสว่นเดยีว คอื คาํนํา เน้ือเรือ่ง หรอืสรปุ 
2.  ความยาวของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่นเหมาะสม 
3. มจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดตํ่ากวา่ทีก่าํหนด 

1 1. เขยีนแลว้แยกสว่นไมไ่ด ้
2.  ความยาวของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่นเหมาะสม 
3. มจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดตํ่ากวา่ทีก่าํหนด 

 
 
 

 3. การนําเสนอ หมายถงึ เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งเป็นลาํดบัต่อเน่ืองสมัพนัธก์นัชดัเจนตลอด
ตัง้แต่การเปิดเรือ่ง การดาํเนินเรือ่ง และการปิดเรือ่ง เสนอความคดิในแงม่มุต่างๆ ทุกตอนของเรือ่ง
สมัพนัธก์นัโดยตลอด มเีน้ือเรือ่งน่าสนใจชวนตดิตาม มกีารเน้นขอ้คดิทีส่าํคญัใหเ้หน็อยา่งเด่นชดั สอดแทรก
แนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม แสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็อยา่งถูกตอ้ง 
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             ประเดน็ 
            การตรวจ 
ระดบัคุณภาพ 

3. การนําเสนอ 

5 1. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งเป็นลาํดบัต่อเน่ืองสมัพนัธก์นัชดัเจน  
2. เสนอความคดิในแงม่มุต่างๆ เชื่อมโยงทุกตอนของเรือ่งใหส้มัพนัธก์นัโดยตลอด   
3. สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม   
4. แสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็อยา่งถูกตอ้ง 

4 1. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งเป็นลาํดบัต่อเน่ืองสมัพนัธก์นัคอ่นขา้งชดัเจน  
2. เสนอความคดิในแงม่มุต่างๆ เชื่อมโยงทุกตอนของเรือ่งใหส้มัพนัธก์นัโดยตลอด   
3. สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม   
4. แสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็ชดัเจน 

3 1. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งสบัสน วกวน แต่ยงัอยูใ่นกรอบ  
2. เสนอความคดิในบางตอนไมเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์นั 
3. สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์เลก็น้อย   
4. แสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็บางสว่น 

2 1. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งสบัสน วกวน  
2. เสนอความคดิไมเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์นั 
3. สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์น้อย  
4. ขาดการแสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็ 

1 1. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งสบัสน ทาํใหผู้อ้า่นเขา้ใจผดิ 
2. เสนอความคดิไมเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์นั 
3. ไมไ่ดส้อดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ 
4. ขาดการแสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็ 

 
 
 4. การใช้ภาษา หมายถงึ การเขยีนสะกดคาํถูกตอ้งทุกคาํ เลอืกใชถ้อ้ยคาํไดต้รงกบัความหมาย  
ใชค้าํสภุาพ ไมก่าํกวม มคีวามหมายชดัเจน เขา้ใจงา่ย ไมใ่ชภ้าษาพดูในภาษาเขยีน ไมม่กีารเขยีนฉีกคาํ
หรอืแยกคาํ และลกัษณะของชิน้งานโดยภาพรวมมคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย ไมม่รีอยลบขดีฆา่ ลายมอื
เป็นระเบยีบสวยงาม อา่นงา่ยทาํงานเสรจ็ทนัเวลาทีก่าํหนด โดยมจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดของงานเขยีน
ไมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนด 
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          ประเดน็ 
            การตรวจ 
ระดบัคุณภาพ 

4. การใช้ภาษา 

5 1. สะกดคาํถูกตอ้งทุกคาํ   
2. เลอืกใชถ้อ้ยคาํไดต้รงกบัความหมายใชค้าํสภุาพไมใ่ชภ้าษาพดูในภาษาเขยีน  
3. ไมม่กีารเขยีนฉีกคาํหรอืแยกคาํเลยตลอดทัง้เรือ่ง 
4. ลายมอืเป็นระเบยีบสวยงาม อา่นงา่ย สะอาด 
5. ไมม่รีอยลบขดีฆา่ 

4 1. สะกดคาํผดิ 1 – 3 คาํ   
2. เลอืกใชถ้อ้ยคาํไดต้รงความหมาย ใชค้าํสภุาพ 
3. ฉีกคาํหรอืแยกคาํ 1 – 3 แหง่ 
4. ลายมอือา่นงา่ย 
5. มรีอยลบขดีฆา่ 1 – 3 แหง่ 

3 1. สะกดคาํผดิ 4 – 5 คาํ   
2. ใชถ้อ้ยคาํไมเ่หมาะสมบางแหง่  
3. ฉีกคาํหรอืแยกคาํ 4 – 5 แหง่ 
4. ลายมอือา่นงา่ย 
5. มรีอยลบขดีฆา่ 4 – 5 แหง่ 

2 1. เขยีนสะกดคาํผดิ 6 – 9 คาํ   
2. ใชถ้อ้ยคาํไมเ่หมาะสมบางแหง่  
3. ฉีกคาํหรอืแยกคาํ 6 – 9 แหง่ 
4. ลายมอืพออา่นออก 
5. มรีอยลบขดีฆา่ 6 – 9 แหง่ 

1 1. เขยีนสะกดคาํผดิตัง้แต่ 10 คาํขึน้ไป   
2. ใชถ้อ้ยคาํไมเ่หมาะสมเป็นสว่นใหญ่   
3. ฉีกคาํหรอืแยกคาํตัง้แต่ 10 แหง่ขึน้ไป 
4. ลายมอือา่นไมอ่อก 
5. มรีอยลบขดีฆา่ตัง้แต่ 10 แหง่ ขึน้ไป 
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ตวัอย่าง 
การตรวจให้คะแนนเรียงความแบบแยกองคป์ระกอบ (Analytic Scoring Rubrics) 
ผูต้รวจใหค้ะแนนคอื บุษวรรษ์  แสนปลืม้  
 

คะแนน 

ชื่อ - นามสกุล 
1. 

ปร
ะเด

น็ส
าํค
ญั

ขอ
งเร

ยีง
คว

าม
 

2. 
รปู

แบ
บก

าร
เข
ยีน

เรยี
งค
วา
ม  

3. 
กา
รนํ

าเส
นอ

 

4. 
กา
รใ
ชภ้

าษ
า 

รวม 
หมายเหตุ 

1. ด.ญ.กมลชนก   2 1 2 4 10   
2. ด.ญ.ครองขวญั   5 5 5 5 20   
3. ด.ช.ปฏภิาณ   2 3 2 2 9   
4. ด.ญ.ภาวณิ ี  1 1 2 4 8   
5. ด.ช.ฤทธไิกร   3 3 4 3 13   
6. ด.ญ.จดิาภา          
7. ด.ญ.แตงอ่อน          
8. ด.ญ.ภษูณิษา          
9. ด.ญ.วนทัปรยีา          
10. ด.ช.จริจรสั          
 
 
 



                                     

ประเดน็สาํคญัของเรียงความ 2 คะแนน 
1) ชื่อเรือ่งใชถ้อ้ยคาํไมก่ระชบัรดักุม แต่ชื่อเรือ่งบางสว่นสอดคลอ้ง
กบัประเดน็สาํคญัของภาพ  2) เนื้อเรือ่งเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่ง
แต่ไมค่รอบคลุมประเดน็สาํคญัของภาพ 

 รปูแบบการเขียนเรียงความ 1 คะแนน 
1) เขยีนแลว้แยกสว่นไมไ่ด ้ 2)  ความยาวของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่น
เหมาะสม 
3.) มจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดตํ่ากวา่ทีก่าํหนด 

 การนําเสนอ  2  คะแนน 
1) เรยีบเรยีงเนื้อเรือ่งสบัสน วกวน   2) เสนอความคดิ 
ไมเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์นั 3) สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์น้อย  
4) ขาดการแสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็ 

 การใช้ภาษา 4 คะแนน 
1) สะกดคาํผดิ 1 – 3 คาํ    2) เลอืกใชถ้อ้ยคาํไดต้รงความหมาย  
ใชค้าํสภุาพ  3) ฉีกคาํหรอืแยกคาํ 1 – 3 แหง่  4) ลายมอือ่านงา่ย   
5) มรีอยลบขดีฆา่ 1 – 3 แหง่ 

ตวัอย่างท่ี  1 

 

 

ตวัอย่างท่ี 1 
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 ประเดน็สาํคญัของเรียงความ 5 คะแนน 
1) ชื่อเรือ่งแปลกใหม ่น่าสนใจ ใชถ้อ้ยคาํกะทดัรดั สอดคลอ้งกบัประเดน็
สาํคญัของภาพ  2) เนื้อเรือ่งเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งและครอบคลุม
ประเดน็สาํคญัของภาพอยา่งชดัเจน 

 รปูแบบการเขียนเรียงความ 5 คะแนน 
1) เขยีนไดค้รบถว้นทัง้ 3 สว่น ไดแ้ก่ คาํนํา เนื้อเรือ่ง สรปุ  2) ความยาวของ 
แต่ละสว่นเป็นสดัสว่นอยา่งเหมาะสม  3) จาํนวนบรรทดัทัง้หมดมไีมต่ํ่ากวา่ 
ทีก่าํหนด 

 การนําเสนอ 5 คะแนน 
1) เรยีบเรยีงเนื้อเรือ่งเป็นลาํดบัต่อเนื่องสมัพนัธก์นัชดัเจน  2) เสนอ
ความคดิในแงม่มุต่างๆ เชื่อมโยงทุกตอนของเรื่องใหส้มัพนัธก์นัโดยตลอด  
3) สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม  4) แสดงเหตุผลสนบัสนุน
ความคดิเหน็อยา่งถกูตอ้ง 

 4. การใช้ภาษา  5  คะแนน 
1. สะกดคาํถกูตอ้งทุกคาํ   2. เลอืกใชถ้อ้ยคาํไดต้รงกบัความหมายใชค้าํ
สภุาพ ไมใ่ชภ้าษาพดูในภาษาเขยีน   3. ไมม่กีารเขยีนฉีกคาํหรอืแยกคาํ
เลยตลอดทัง้เรื่อง  4. ลายมอืเป็นระเบยีบสวยงาม อ่านงา่ย สะอาด   5. ไม่
มรีอยลบขดีฆา่ 

ตวัอย่างท่ี 2 
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 ประเดน็สาํคญัของเรียงความ 2 คะแนน 
1) ชื่อเรือ่งใชถ้อ้ยคาํไมก่ระชบัรดักุม แต่ชื่อเรือ่งบางสว่นสอดคลอ้งกบัประเดน็
สาํคญัของภาพ  2) เนื้อเรือ่งเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งแต่ไมค่รอบคลุม
ประเดน็สาํคญัของภาพ*** 

 รปูแบบการเขียนเรียงความ 3 คะแนน 
1) เขยีนมเีพยีง 2 สว่น เขยีนคาํนําและเนื้อเรือ่งแต่ไมม่กีารเขยีนสรปุ  2) ความยาว
ของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่นเหมาะสม 
3) จาํนวนบรรทดัทัง้หมดมไีมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนด 

 การนําเสนอ 2 คะแนน 
1) เรยีบเรยีงเนื้อเรือ่งสบัสน วกวน  2) เสนอความคดิไมเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์นั  
3) สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์น้อย  4) ขาดการแสดงเหตุผลสนบัสนุน
ความคดิเหน็ 

 การใช้ภาษา 2 คะแนน 
1) เขยีนสะกดคาํผดิ 6 – 9 คาํ  2) ใชถ้อ้ยคาํไมเ่หมาะสมบางแหง่  3) ฉีกคาํ
หรอืแยกคาํ 6-9 แหง่ 4) ลายมอืพออ่านออก  5) มรีอยลบขดีฆา่ 6 – 9*** แหง่ 

 

ตวัอย่างท่ี 3 
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 ประเดน็สาํคญัของเรียงความ 1 คะแนน 
1) ตัง้ชื่อเรื่องไมส่อดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ  2) เนื้อเรือ่งเขยีน 
ไมส่อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งและไมค่รอบคลุมประเดน็สาํคญัของภาพ 

1) เขยีนแลว้แยกสว่นไมไ่ด ้ 2)  ความยาวของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่น
เหมาะสม 

 การนําเสนอ 2 คะแนน 
1) เรยีบเรยีงเนื้อเรือ่งสบัสน ทาํใหผู้อ้่านเขา้ใจผดิ  2) เสนอความคดิไม่
เชื่อมโยงสมัพนัธก์นั  3) ไมไ่ดส้อดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ 
4) ขาดการแสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็ 

 การใช้ภาษา 4 คะแนน 
1) สะกดคาํผดิ 1 – 3 คาํ   2) เลอืกใชถ้อ้ยคาํไดต้รงความหมาย   
ใชค้าํสภุาพ  3) ฉีกคาํหรอืแยกคาํ 1 – 3 แหง่  4) ลายมอือ่านงา่ย   
5) มรีอยลบขดีฆา่ 1 – 3 แหง่ 

ตวัอย่างท่ี 4 

 รปูแบบการเขียนเรียงความ 1 คะแนน 
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1) ชื่อเรือ่งใชถ้อ้ยคาํไมก่ระชบัรดักุม แต่สอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของ
ภาพ  2) เนื้อเรื่องเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งและครอบคลุมประเดน็
สาํคญัของภาพบางสว่น 

1) เขยีนมเีพยีง 2 สว่น เขยีนคาํนําและเนื้อเรือ่งแต่ไมม่กีารเขยีนสรปุ  2) ความ
ยาวของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่นเหมาะสม  3) จาํนวนบรรทดัทัง้หมดมไีมต่ํ่ากวา่
ทีก่าํหนด 

 การนําเสนอ  4 คะแนน 
1) เรยีบเรยีงเนื้อเรือ่งเป็นลาํดบัต่อเนื่องสมัพนัธก์นัคอ่นขา้งชดัเจน               
2) เสนอความคดิในแงม่มุต่างๆ  เชื่อมโยงทุกตอนของเรือ่งใหส้มัพนัธก์นั
โดยตลอด  3) สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม   4)แสดงเหตุผล
สนบัสนุนความคดิเหน็ชดัเจน 

 การใช้ภาษา 3 คะแนน 
1) สะกดคาํผดิ 4 – 5 คาํ  2) ใชถ้อ้ยคาํไมเ่หมาะสมบางแหง่  3) ฉีกคาํหรอื
แยกคาํ 4 – 5 แหง่  4) ลายมอือ่านงา่ย  5) มรีอยลบขดีฆา่ 4 – 5 แหง่ 

ตวัอย่างท่ี 5 

 รปูแบบการเขียนเรียงความ  3 คะแนน 

 ประเดน็สาํคญัของเรียงความ 3 คะแนน 
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ชดุการฝึกใช้เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนเรียงความแบบรวมองคป์ระกอบ  
(Holistic Scoring Rubrics) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
วิธีการใช้เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนเรียงความแบบรวมองคป์ระกอบ 
 1. พจิารณาภาพรวมและแบ่งกระดาษออกเป็น 5 กอง คอื กอง 5 คะแนน กอง 4 คะแนน  
กอง 3 คะแนน กอง 2 คะแนน กอง 1 คะแนน   
 2. เรยีงความชิน้ใดถา้ผูต้รวจไมแ่น่ใจวา่จะอยูก่ลุ่มใดใหผู้ต้รวจทาํเครือ่งหมายไวแ้ละวาง
ไวก้องทีน่่าจะอยูก่บักองนัน้ๆ หลงัจากนัน้จงึนํามาพจิารณาอกีครัง้ 
 

คาํอธิบาย 
ระดบัคณุภาพ 5 คะแนน 
1. ชื่อเรือ่งแปลกใหม ่น่าสนใจ ใชถ้อ้ยคาํกะทดัรดั สอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ และเน้ือเรือ่ง
เขยีนไดส้อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งและครอบคลุมประเดน็สาํคญัอยา่งชดัเจน 
2. เขยีนไดค้รบถว้นทัง้ 3 สว่น ไดแ้ก่ คาํนํา เน้ือเรือ่ง สรปุ โดยทีค่วามยาวของแต่ละสว่นเป็นสดัสว่นอยา่ง
เหมาะสม และมจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดไมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนด 
3. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งเป็นลาํดบัต่อเน่ืองสมัพนัธก์นัชดัเจน เชื่อมโยงทุกตอนของเรือ่งใหส้มัพนัธก์นั
โดยตลอด สอดแทรกแนวคดิแสดงเหตุผลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม   
4. สะกดคาํถูกตอ้งทุกคาํ เลอืกใชถ้อ้ยคาํไดต้รงกบัความหมาย ใชค้าํสุภาพ ไมใ่ชภ้าษาพดูในภาษาเขยีน 
ไมม่กีารเขยีนฉีกคาํหรอืแยกคาํเลยตลอดทัง้เรือ่ง ลายมอืเป็นระเบยีบสวยงาม อา่นงา่ย สะอาด ไมม่รีอยลบ
ขดีฆา่ 
ระดบัคณุภาพ 4 คะแนน 
1. ชื่อเรือ่งน่าสนใจ ใชถ้อ้ยคาํเขา้ใจงา่ย สอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ และเน้ือเรือ่ง เขยีนได้
สอดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งและครอบคลุมประเดน็สาํคญัเป็นสว่นมาก 
2. เขยีนไดค้รบถว้นทัง้ 3 สว่น ไดแ้ก่ คาํนํา เน้ือเรือ่ง สรปุ โดยทีค่วามยาวของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่น
เหมาะสม และมจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดไมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนด 
3. เรยีบเรยีงเน้ือเรื่องเป็นลาํดบัต่อเน่ืองสมัพนัธก์นั ค่อนขา้งชดัเจน เชื่อมโยงทุกตอนของเรื่อง ให้
สมัพนัธก์นัโดยตลอด สอดแทรกแนวคดิและแสดงเหตุผลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม   
4. สะกดคาํผดิ 1 – 3 คาํ เลอืกใชถ้อ้ยคาํไดต้รงความหมาย ใชค้าํสภุาพ เขยีนฉีกคาํหรอืแยกคาํ 1 – 3 แหง่ 
ลายมอือา่นงา่ย มรีอยลบขดีฆา่ 1 – 3 แหง่ 
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คาํอธิบาย 
ระดบัคณุภาพ 3 คะแนน 
1. ชื่อเรือ่งใชถ้อ้ยคาํไมก่ระชบัรดักุม แต่สอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ และเน้ือเรือ่งเขยีน ได้
สอดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งและครอบคลุมประเดน็สาํคญับางสว่น 
2. เขยีนมเีพยีง 2 สว่น เชน่ มกีารเขยีนเน้ือเรือ่งและสรปุ แต่ไมม่กีารเขยีนคาํนํา หรอืเขยีนคาํนํา และ
เน้ือเรื่องแต่ไมม่กีารเขยีนสรุป โดยทีค่วามยาวของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่นเหมาะสม มจีาํนวนบรรทดั
ทัง้หมดไมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนด 
3. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งสบัสน วกวน แต่ยงัอยูใ่นกรอบ เสนอความคดิในบางตอนไมเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์นั
สอดแทรกแนวคดิและแสดงเหตุผลทีเ่ป็นประโยชน์เลก็น้อย   
4. สะกดคาํผดิ 4 – 5 คาํ ใชถ้อ้ยคาํไมเ่หมาะสมบางแหง่ เขยีนฉีกคาํหรอืแยกคาํ 4 – 5 แหง่ ลายมอื
อา่นงา่ย มรีอยลบขดีฆา่ 4 – 5 แหง่ 
ระดบัคณุภาพ 2 คะแนน 
1. ชื่อเรื่องใชถ้อ้ยคาํไมก่ระชบัรดักุม แต่ชื่อเรื่องบางส่วนสอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ และ
เน้ือเรื่องเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัชื่อเรือ่งแต่ไมค่รอบคลุมประเดน็สาํคญั 
2. เขยีนไดเ้พยีงสว่นเดยีว คอื คาํนํา เน้ือเรือ่ง หรอืสรปุ และมจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดตํ่ากวา่ทีก่าํหนด 
3. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งสบัสน วกวน เสนอความคดิไมเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์นั สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์
น้อย และขาดการแสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็ 
4. เขยีนสะกดคาํผดิ 6 – 9 คาํ ใชถ้อ้ยคาํไมเ่หมาะสมบางแหง่ เขยีนฉีกคาํหรอืแยกคาํ 6 – 9 แหง่ ลายมอื
พออ่านออก มรีอยลบขดีฆา่ 6 – 9 แหง่ 
ระดบัคณุภาพ 1 คะแนน 
1. ตัง้ชื่อเรื่องไมส่อดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของภาพ และเน้ือเรื่องเขยีนไมส่อดคลอ้งกบัชือ่เรื่อง และ
ไมค่รอบคลุมประเดน็สาํคญั 
2. เขยีนแลว้แยกสว่นไมไ่ด ้และมจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดตํ่ากวา่ทีก่าํหนด 
3. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งสบัสน ทาํใหผู้อ้า่นเขา้ใจผดิ เสนอความคดิไมเ่ชือ่มโยงสมัพนัธก์นั ไมไ่ดส้อดแทรก
แนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ และขาดการแสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็ 
4. เขยีนสะกดคาํผดิตัง้แต่ 10 คาํ ขึน้ไป ใชถ้อ้ยคาํไมเ่หมาะสมเป็นสว่นใหญ่ เขยีนฉีกคาํหรอืแยกคาํ
ตัง้แต่ 10 แหง่ขึน้ไป ลายมอือา่นไมอ่อก มรีอยลบขดีฆา่ตัง้แต่ 10 แหง่ ขึน้ไป 
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ตวัอย่าง 
การตรวจให้คะแนนเรียงความแบบรวมองคป์ระกอบ (Holistic Scoring Rubrics) 
ผูต้รวจใหค้ะแนนคอื บุษวรรษ ์ แสนปลืม้  
 

ระดบัคุณภาพ 
ชื่อ-นามสกุล 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
หมายเหตุ 

      1. ด.ญ.กมลชนก   
      2. ด.ญ.ครองขวญั   
      3. ด.ช.ปฏภิาณ   
      4. ด.ญ.ภาวณิ ี  
      5. ด.ช.ฤทธไิกร   

6. ด.ญ.จดิาภา         
7. ด.ญ.แตงอ่อน         
8. ด.ญ.ภษูณิษา         
9. ด.ญ.วนทัปรยีา         
10. ด.ช.จริจรสั         
 
 

ระดบัคณุภาพ 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
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ชดุการฝึกใช้เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนเรียงความแบบผสมผสาน 
(Annotated Scoring Rubrics) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิธีการใช้เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนเรียงความแบบผสมผสาน 
ขัน้ตอนท่ี 1 ตรวจให้คะแนนโดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ  

  1. พจิารณาภาพรวมและแบ่งกระดาษออกเป็น 5 กอง คอื กอง 5 คะแนน กอง 4 คะแนน 
กอง 3 คะแนน กอง 2 คะแนน กอง 1 คะแนน   
  2. เรยีงความชิน้ใดถา้ผูต้รวจไมแ่น่ใจวา่จะอยูก่ลุ่มใดใหผู้ต้รวจทาํเครือ่งหมายไว ้และ
วางไวก้องทีน่่าจะอยูก่บักองนัน้ๆ หลงัจากนัน้จงึนํามาพจิารณาอกีครัง้ 
 ขัน้ตอนท่ี 2 คดัเลอืกประเดน็ทีม่ปีญัหาในการตรวจ เพือ่นํามาตรวจอกีครัง้โดยใชว้ธิกีาร
ใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ 
  1. เลอืกเฉพาะบางคุณลกัษณะทีโ่ดดเดน่ เพื่อเป็นผลสะทอ้น (Feedback) ใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
โดยเลอืกประเดน็ทีม่ปีระโยชน์ต่อการพฒันาการเขยีนของนกัเรยีน 
  2. พจิารณาใหค้ะแนนในประเดน็ทีเ่ลอืกไวท้ลีะประเดน็จนครบ 
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ชดุการฝึกใช้เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนเรียงความแบบผสมผสาน 
(Annotated Scoring Rubrics) 

 
ผูต้รวจใหค้ะแนนคอื บุษวรรษ ์ แสนปลืม้ 
 

คะแนน 
คะ
แน

นท
ีไ่ด
จ้า
ก 

ชื่อ-นามสกุล 
Ho

lis
tic

 

1. 
ปร

ะเด
น็ส

าํค
ญั

ขอ
งเร

ยีง
คว

าม
 

2. 
รปู

แบ
บก

าร
เข
ยีน

เรยี
งค
วา
ม  

3. 
กา
รนํ

าเส
นอ

 

4. 
กา
รใ
ชภ้

าษ
า หมายเหตุ 

1. ด.ญ.กมลชนก   3 2  2   
2. ด.ญ.ครองขวญั   5 5  5   
3. ด.ช.ปฏภิาณ   2 2  2   
4. ด.ญ.ภาวณิ ี  1 1  2   
5. ด.ช.ฤทธไิกร   4 3  4   
6. ด.ญ.จดิาภา         
7. ด.ญ.แตงอ่อน         
8. ด.ญ.ภษูณิษา         
9. ด.ญ.วนทัปรยีา         
10. ด.ช.จริจรสั         
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แบบฝึกหดั 
 

คาํสัง่: จงตรวจใหค้ะแนนการเขยีนเรยีงความต่อไปน้ี โดยบนัทกึคะแนนลงในคูม่อืทีป่รากฏในบทเรยีน 
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โดย 
 บษุวรรษ์  แสนปลืม้   

การทดสอบและวดัผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(Holistic Scoring Rubrics) 

(Annotated Scoring Rubrics)
 การตรวจให้คะแนนแบบผสมผสาน 

 การตรวจให้คะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ 

คู่มือ 
การตรวจให้คะแนนจดหมาย 

(Analytic Scoring Rubrics) 
 การตรวจให้คะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ 
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เร่ือง  การเขยีนจดหมายบรรยายการออกกาํลงักาย 
 
คาํช้ีแจง: สมมตใิหน้กัเรยีนมเีพือ่นเก่าคนหน่ึงทีช่ื่อวา่ กมัปนาท ซึง่ตอนน้ีกาํลงัเรยีนทีโ่รงเรยีนอื่น และ
ตอ้งการเขยีนจดหมายตดิต่อกบันกัเรยีน ใหน้กัเรยีนเขยีนตอบจดหมายของกมัปนาท โดยเขยีนจดหมาย 
ตอบตามคาํถามทีก่มัปนาทถาม โดยมคีวามยาวไมต่ํ่ากวา่ 20 บรรทดั ลงกระดาษทีแ่จกภายในเวลา 
60 นาท ี
 
 
                31 หมู ่1 หมูบ่า้นสลกัได 
                ตําบลสลกัได อาํเภอเมอืง 
                จงัหวดัสรุนิทร ์32000 
                25 มถุินายน 2554 
 
ถงึ .....A......เพือ่นรกั 
 นานแลว้นะทีเ่ราไมไ่ดเ้จอกนั  สขุภาพของ...A…เป็นอยา่งไรบา้ง สว่นเราสบายด ี เรยีนที่
โรงเรยีนเมอืงสนุกไหม ผลการเรยีนของเธอดหีรอืเปล่า ชว่งน้ีอากาศเปลีย่นแปลงบ่อย อยา่ลมืรกัษา
สขุภาพดว้ยการรบัประทานอาหารทีด่แีละมปีระโยชน์และทีส่าํคญัอยา่ลมืออกกาํลงักายดว้ยนะ …A… 
ชอบออกกาํลงักายหรอืเปล่า เธอออกกาํลงักายบา้งไหมทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน และชอบเล่นกฬีาอะไร
เป็นพเิศษชว่ยเขยีนเล่าใหเ้ราฟงัหน่อยนะ 
    
           รบีเขยีนตอบจดหมายมานะ เราจะตัง้ใจรออา่นจดหมายตอบของ...A.... 
 
                                                                                    รกัและคดิถงึเสมอ 
                                                                                             กมัปนาท 
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ตวัอย่างข้อสอบท่ีนักเรียนจะได้รบั  
 
                31 หมู ่1 หมูบ่า้นสลกัได 
                ตาํบลสลกัได อําเภอเมอืง 
                จงัหวดัสรุนิทร ์32000 
                25 มถุินายน 2554 
 
ถงึ จารวุรรณเพื่อนรกั 
 
              นานแลว้นะทีเ่ราไมไ่ดเ้จอกนั สขุภาพของจารุวรรณเป็นอยา่งไรบา้ง สว่นเราสบายด ีเรยีนทีโ่รงเรยีนเมอืง
สนุกไหม ผลการเรยีนของเธอดหีรอืเปล่า ชว่งน้ีอากาศเปลีย่นแปลงบ่อย อยา่ลมืรกัษาสขุภาพดว้ยการรบัประทาน
อาหารทีด่แีละมปีระโยชน์ และทีส่าํคญัอยา่ลมืออกกาํลงักายดว้ยนะ  จารวุรรณชอบออกกาํลงักายหรอืเปลา่ เธอออก
กาํลงักายบา้งไหมทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน และชอบเลน่กฬีาอะไรเป็นพเิศษชว่ยเขยีนเล่าใหเ้ราฟงัหน่อยนะ 
    
           รบีเขยีนตอบจดหมายมานะ  เราจะตัง้ใจรออ่านจดหมายตอบของจารุวรรณ 
 
                                                                                                           รกัและคดิถงึเสมอ 
                                                                                                               กมัปนาท 
 
                31 หมู ่1 หมูบ่า้นสลกัได 
                ตาํบลสลกัได อําเภอเมอืง 
                จงัหวดัสรุนิทร ์32000 
                25 มถุินายน 2554 
 
ถงึ ทรงสมรเพือ่นรกั 
 
              นานแลว้นะทีเ่ราไมไ่ดเ้จอกนั สขุภาพของทรงสมรเป็นอยา่งไรบา้ง สว่นเราสบายด ี เรยีนทีโ่รงเรยีนเมอืง
สนุกไหม ผลการเรยีนของเธอดหีรอืเปลา่ ชว่งน้ีอากาศเปลีย่นแปลงบอ่ย อยา่ลมืรกัษาสขุภาพดว้ยการรบัประทาน
อาหารทีด่แีละมปีระโยชน์ และทีส่าํคญัอยา่ลมืออกกําลงักายดว้ยนะ  ทรงสมรชอบออกกาํลงักายหรอืเปลา่ เธอออก
กาํลงักายบา้งไหมทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน และชอบเลน่กฬีาอะไรเป็นพเิศษชว่ยเขยีนเล่าใหเ้ราฟงัหน่อยนะ 
    
            รบีเขยีนตอบจดหมายมานะ  เราจะตัง้ใจรออ่านจดหมายตอบของทรงสมร 
 
                        
                                                                                        รกัและคดิถงึเสมอ 
                                                                                                                 กมัปนาท 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. ประเดน็สาํคญัของจดหมาย หมายถงึ การนําแนวคดิของจดหมายมาตอบอยา่งตรงประเดน็  
ในทีน้ี่หมายถงึการออกกําลงักาย 
 2. รปูแบบการเขียนจดหมาย หมายถงึ งานเขยีนมจีาํนวนบรรทดัตามกาํหนดและมแีบบแผน
ตามลกัษณะการเขยีนจดหมาย คอื ทีอ่ยู ่วนัที ่คาํขึน้ตน้ และคาํลงทา้ย และเน้ือเรือ่งประกอบดว้ย คาํนํา 
เน้ือหา สรุป ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
  2.1 คาํนํา หมายถงึ บทเริม่ตน้ของการเขยีนเพื่อนําใหผู้อ้่านสนใจตดิตามเรือ่งไปโดยตลอด
ดว้ยวธิกีารต่างๆ เชน่ การขึน้ตน้ดว้ยคาํถามหรอืปญัหาทีน่่าสนใจ การบอกจุดประสงคห์รอืความสาํคญั
ทีเ่ขยีน 
  2.2 เน้ือเรือ่ง หมายถงึ การเขยีนเน้ือเรือ่งไดส้อดคลอ้งชื่อเรือ่งและครอบคลุมกบัภาพอยา่งชดัเจน  
ทุกตอนของเรือ่งสมัพนัธก์นัโดยตลอด มแีนวคดิอยา่งเดยีวตลอดเรือ่ง เน้ือเรือ่งน่าสนใจ ชวนตดิตาม  
มกีารเน้นขอ้คดิทีส่าํคญัใหเ้หน็อยา่งเด่นชดั สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ในเชงิสรา้งสรรค ์แสดง
เหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็อยา่งถูกตอ้ง 
  2.3 สรปุ หมายถงึ การกลัน่กรอง การรวบรวมใจความสาํคญั หรอืการฝากขอ้คดิเหน็แก่
ผูอ้า่นเป็นการปิดเรือ่ง อาจทาํไดโ้ดยการยกสภุาษติ คาํคม คาํกล่าว หรอืบทกว ีและเป็นยอ่หน้าสดุทา้ย
ของเรื่อง 
 3. การนําเสนอ หมายถงึ เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งเป็นลาํดบัต่อเน่ืองสมัพนัธก์นัชดัเจนตลอด ตัง้แต่
การเปิดเรือ่ง การดาํเนินเรื่อง และการปิดเรือ่ง เสนอความคดิในแงมุ่มต่างๆ ทุกตอนของเรื่องสมัพนัธ์
กนัโดยตลอด มเีน้ือเรือ่งน่าสนใจชวนตดิตาม มกีารเน้นขอ้คดิทีส่าํคญัใหเ้หน็อยา่งเดน่ชดั สอดแทรก
แนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม แสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็อยา่งถูกตอ้ง 
 4. การใช้ภาษา หมายถงึ การเขยีนสะกดคาํถกูตอ้งทุกคาํ เลอืกใชถ้อ้ยคาํไดต้รงกบัความหมาย  
ใชค้าํสภุาพ ไมก่าํกวม มคีวามหมายชดัเจน เขา้ใจงา่ย ไมใ่ชภ้าษาพดูในภาษาเขยีน ไมม่กีารเขยีนฉีกคาํ
หรอืแยกคาํ และลกัษณะของชิน้งานโดยภาพรวม มคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย ไมม่รีอยลบขดีฆา่ ลายมอื
เป็นระเบยีบสวยงาม อา่นงา่ยทาํงานเสรจ็ทนัเวลาทีก่าํหนด โดยมจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดของงานเขยีน
ไมต่ํ่ากวา่ทีโ่จทยก์าํหนดไว ้10 บรรทดั 
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การตรวจให้คะแนนการเขียนจดหมายแบบแยกองคป์ระกอบ 
(Analytic Scoring Rubrics) 

 

 
วิธีการใช้เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนการเขียนจดหมายแบบแยกองคป์ระกอบ 
 1.  อา่นเรยีงความใหจ้บ 1 รอบ 
 2.  พจิารณาใหค้ะแนนในประเดน็ที ่1 – 4 ทลีะประเดน็จนครบ 
 3.  ถา้ไมแ่น่ใจในประเดน็ใดใหว้างพกัแยกไวก่้อนแลว้จงึนํามาพจิารณาอกีครัง้ภายหลงั 
เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนการเขียนจดหมายแบบแยกองคป์ระกอบ 
 1. ประเดน็สาํคญัของจดหมาย หมายถงึ การนําแนวคดิของจดหมายมาตอบอยา่งตรงประเดน็ 
ในทีน้ี่หมายถงึการออกกาํลงักาย  
 
             ประเดน็ 
            การตรวจ 
ระดบัคุณภาพ 

1.  ประเดน็สาํคญัของเรียงความ 

5 เน้ือเรือ่งเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัการออกกาํลงักาย และครอบคลุมประเดน็สาํคญั
ของจดหมายอยา่งชดัเจน 

4 เน้ือเรือ่งเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัการออกกาํลงักาย และครอบคลุมประเดน็สาํคญั
ของจดหมายเป็นสว่นมาก 

3 เน้ือเรือ่งเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัการออกกาํลงักาย และครอบคลุมประเดน็สาํคญั
ของจดหมายบางสว่น 

2 เน้ือเรือ่งเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัการออกกาํลงักาย แต่ไมค่รอบคลุมประเดน็
สาํคญัของจดหมาย 

1 เน้ือเรือ่งเขยีนไมส่อดคลอ้งกบัการออกกาํลงักาย และไมค่รอบคลุมประเดน็
สาํคญัของจดหมาย 

 
 2. รปูแบบการเขียนจดหมาย หมายถงึ งานเขยีนมจีาํนวนบรรทดัตามกาํหนดและมแีบบแผน
ตามลกัษณะการเขยีนจดหมาย คอื ทีอ่ยู ่วนัที ่คาํขึน้ตน้ และคาํลงทา้ย และเน้ือเรือ่งประกอบดว้ย คาํนํา 
เน้ือหา สรุป ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
  2.1 คาํนํา หมายถงึ บทเริม่ตน้ของการเขยีนเพื่อนําใหผู้อ้่านสนใจตดิตามเรื่องไปโดยตลอด
ดว้ยวธิกีารต่างๆ เชน่ การขึน้ตน้ดว้ยคาํถามหรอืปญัหาทีน่่าสนใจ การบอกจุดประสงคห์รอืความสาํคญั
ทีเ่ขยีน 
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  2.2 เน้ือเรือ่ง หมายถงึ การเขยีนเน้ือเรือ่งไดส้อดคลอ้งชื่อเรือ่งและครอบคลุมกบัภาพอยา่งชดัเจน  
ทุกตอนของเรือ่งสมัพนัธก์นัโดยตลอด มแีนวคดิอยา่งเดยีวตลอดเรือ่ง เน้ือเรือ่งน่าสนใจชวนตดิตาม  
มกีารเน้นขอ้คดิทีส่าํคญัใหเ้หน็อยา่งเด่นชดั สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ในเชงิสรา้งสรรค ์แสดง
เหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็อยา่งถูกตอ้ง 
  2.3 สรปุ หมายถงึ การกลัน่กรอง การรวบรวมใจความสาํคญั หรอืการฝากขอ้คดิเหน็แก่
ผูอ้า่นเป็นการปิดเรือ่ง อาจทาํไดโ้ดยการยกสภุาษติ คาํคม คาํกล่าว หรอืบทกว ีและเป็นยอ่หน้าสดุทา้ย
ของเรื่อง 
 
             ประเดน็ 
            การตรวจ 
ระดบัคุณภาพ 

2.  รปูแบบการเขียนเรียงความ 

5 1. มแีบบแผนตามลกัษณะการเขยีนจดหมาย   
2. เน้ือเรือ่งเขยีนไดค้รบถว้นทัง้ 3 สว่น ไดแ้ก่ คาํนํา เน้ือเรือ่ง สรปุ   
3. ความยาวของแต่ละสว่นเป็นสดัสว่นอยา่งเหมาะสม   
4. จาํนวนบรรทดัทัง้หมดมไีมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนด 

4 1. มแีบบแผนตามลกัษณะการเขยีนจดหมาย   
2. เน้ือเรือ่งเขยีนไดค้รบถว้นทัง้ 3 สว่น ไดแ้ก่ คาํนํา เน้ือเรือ่ง สรปุ   
3. ความยาวของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่นเหมาะสม   
4. จาํนวนบรรทดัทัง้หมดมไีมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนด 

3 1. มแีบบแผนตามลกัษณะการเขยีนจดหมาย   
2. เน้ือเรือ่งเขยีนมเีพยีง 2 สว่น เชน่ มกีารเขยีนเน้ือเรือ่งและสรปุแต่ไมม่กีารเขยีน
คาํนํา หรอื  เขยีนคาํนําและเน้ือเรือ่งแต่ไมม่กีารเขยีนสรปุ 
3. ความยาวของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่นเหมาะสม 
4. จาํนวนบรรทดัทัง้หมดมไีมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนด 

2 1. มแีบบแผนตามลกัษณะการเขยีนจดหมายบา้ง   
2. เน้ือเรือ่งเขยีนไดเ้พยีงสว่นเดยีว คอื คาํนํา เน้ือเรือ่ง หรอืสรปุ 
3. ความยาวของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่นเหมาะสม 
4. มจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดตํ่ากวา่ทีก่าํหนด 

1 1. ไมม่แีบบแผนตามลกัษณะการเขยีนจดหมาย   
2. เน้ือเรือ่งเขยีนแลว้แยกสว่นไมไ่ด ้
3. ความยาวของแต่ละสว่นไมเ่ป็นสดัสว่นเหมาะสม 
4. มจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดตํ่ากวา่ทีก่าํหนด 
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 3. การนําเสนอ หมายถงึ เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งเป็นลาํดบัต่อเน่ืองสมัพนัธก์นัชดัเจนตลอด
ตัง้แต่การเปิดเรือ่ง การดาํเนินเรือ่ง และการปิดเรือ่ง เสนอความคดิในแงมุ่มต่าง  ๆทุกตอนของเรือ่งสมัพนัธก์นั
โดยตลอด มเีน้ือเรือ่งน่าสนใจชวนตดิตาม มกีารเน้นขอ้คดิทีส่าํคญัใหเ้หน็อยา่งเด่นชดั สอดแทรกแนวคดิ
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม แสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็อยา่งถูกตอ้ง 
 

             ประเดน็ 
            การตรวจ 
ระดบัคุณภาพ 

3.  การนําเสนอ 

5 1. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งเป็นลาํดบัต่อเน่ืองสมัพนัธก์นัชดัเจน  
2. เสนอความคดิในแงม่มุต่างๆ เชื่อมโยงทุกตอนของเรือ่งใหส้มัพนัธก์นัโดยตลอด   
3. สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม   
4. แสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็อยา่งถูกตอ้ง 

4 1. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งเป็นลาํดบัต่อเน่ืองสมัพนัธก์นัคอ่นขา้งชดัเจน  
2. เสนอความคดิในแงม่มุต่างๆ เชื่อมโยงทุกตอนของเรือ่งใหส้มัพนัธก์นัโดยตลอด   
3. สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม   
4. แสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็ชดัเจน 

3 1. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งสบัสน วกวน แต่ยงัอยูใ่นกรอบ  
2. เสนอความคดิในบางตอนไมเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์นั 
3. สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์เลก็น้อย   
4. แสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็บางสว่น 

2 1. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งสบัสน วกวน  
2. เสนอความคดิไมเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์นั 
3. สอดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์น้อย  
4. ขาดการแสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็ 

1 1. เรยีบเรยีงเน้ือเรือ่งสบัสน ทาํใหผู้อ้า่นเขา้ใจผดิ 
2. เสนอความคดิไมเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์นั 
3. ไมไ่ดส้อดแทรกแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ 
4. ขาดการแสดงเหตุผลสนบัสนุนความคดิเหน็ 
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 4. การใช้ภาษา หมายถงึ การเขยีนสะกดคาํถกูตอ้งทุกคาํ เลอืกใชถ้อ้ยคาํไดต้รงกบัความหมาย  
ใชค้าํสภุาพ ไมก่าํกวม มคีวามหมายชดัเจน เขา้ใจงา่ย ไมใ่ชภ้าษาพดูในภาษาเขยีน ไมม่กีารเขยีนฉีกคาํ
หรอืแยกคาํ และลกัษณะของชิน้งานโดยภาพรวม มคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย ไมม่รีอยลบขดีฆา่ ลายมอื
เป็นระเบยีบสวยงาม อา่นงา่ยทาํงานเสรจ็ทนัเวลาทีก่าํหนด โดยมจีาํนวนบรรทดัทัง้หมดของงานเขยีน
ไมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนด 
 

          ประเดน็ 
               การตรวจ 
ระดบัคุณภาพ 

4. การใช้ภาษา 

5 1. สะกดคาํถูกตอ้งทุกคาํ   
2. เลอืกใชถ้อ้ยคาํไดต้รงกบัความหมายใชค้าํสภุาพไมใ่ชภ้าษาพดูในภาษาเขยีน  
3. ไมม่กีารเขยีนฉีกคาํหรอืแยกคาํเลยตลอดทัง้เรือ่ง 
4. ลายมอืเป็นระเบยีบสวยงาม อา่นงา่ย สะอาด 
5. ไมม่รีอยลบขดีฆา่ 

4 1. สะกดคาํผดิ 1 – 3 คาํ   
2. เลอืกใชถ้อ้ยคาํไดต้รงความหมาย ใชค้าํสภุาพ 
3. ฉีกคาํหรอืแยกคาํ 1 – 3 แหง่ 
4. ลายมอือา่นงา่ย 
5. มรีอยลบขดีฆา่ 1 – 3  แหง่ 

3 1. สะกดคาํผดิ 4 – 5 คาํ   
2. ใชถ้อ้ยคาํไมเ่หมาะสมบางแหง่  
3. ฉีกคาํหรอืแยกคาํ 4 – 5 แหง่ 
4. ลายมอือา่นงา่ย 
5. มรีอยลบขดีฆา่ 4 – 5 แหง่ 

2 1. เขยีนสะกดคาํผดิ 6 – 9 คาํ   
2. ใชถ้อ้ยคาํไมเ่หมาะสมบางแหง่  
3. ฉีกคาํหรอืแยกคาํ 6 – 9 แหง่ 
4. ลายมอืพออา่นออก 
5. มรีอยลบขดีฆา่ 6 – 9 แหง่ 

1 1. เขยีนสะกดคาํผดิตัง้แต่ 10 คาํ ขึน้ไป   
2. ใชถ้อ้ยคาํไมเ่หมาะสมเป็นสว่นใหญ่   
3. ฉีกคาํหรอืแยกคาํตัง้แต่ 10 แหง่ ขึน้ไป 
4. ลายมอือา่นไมอ่อก 
5. มรีอยลบขดีฆา่ตัง้แต่ 10 แหง่ ขึน้ไป 

 



191
 

การตรวจให้คะแนนการเขียนจดหมายแบบรวมองคป์ระกอบ 
(Holistic Scorings) 

 

 
วิธีการใช้เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนการเขียนจดหมายแบบรวมองคป์ระกอบ 
 1. พจิารณาภาพรวมและแบ่งกระดาษออกเป็น 5 กอง คอื กอง 5 คะแนน กอง 4 คะแนน  
กอง 3 คะแนน กอง 2 คะแนน กอง 1 คะแนน   
 2. จดหมายชิน้ใดถา้ผูต้รวจไมแ่น่ใจวา่จะอยูก่ลุม่ใดใหผู้ต้รวจทาํเครือ่งหมายไวแ้ละวางไว้
กองทีน่่าจะอยูก่บักองนัน้ๆ หลงัจากนัน้จงึนํามาพจิารณาอกีครัง้ 

 
การตรวจให้คะแนนการเขียนจดหมายแบบผสมผสาน 

(Annotated Scoring Rubrics) 
 

 
วิธีการใช้เกณฑก์ารตรวจให้คะแนนการเขียนจดหมายแบบผสมผสาน 

ขัน้ตอนท่ี 1 ตรวจให้คะแนนโดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบรวมองคป์ระกอบ  
  1. พจิารณาภาพรวมและแบ่งกระดาษออกเป็น 5 กอง คอื กอง 5 คะแนน กอง 4 คะแนน  
กอง 3 คะแนน  กอง 2  คะแนน  กอง 1 คะแนน   
  2. จดหมายชิน้ใดถา้ผูต้รวจไมแ่น่ใจวา่จะอยูก่ลุ่มใดใหผู้ต้รวจทาํเครือ่งหมายไวแ้ละวางไว้
กองทีน่่าจะอยูก่บักองนัน้ๆ หลงัจากนัน้จงึนํามาพจิารณาอกีครัง้ 
 ขัน้ตอนท่ี 2 คดัเลอืกประเดน็ทีม่ปีญัหาในการตรวจ เพือ่นํามาตรวจอกีครัง้โดยใชว้ธิกีารให้
คะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ 
  1. เลอืกเฉพาะบางคุณลกัษณะทีโ่ดดเดน่ เพือ่เป็นผลสะทอ้น (Feedback) ใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
โดยเลอืกประเดน็ทีม่ปีระโยชน์ต่อการพฒันาการเขยีนของนกัเรยีน 
  2. พจิารณาใหค้ะแนนในประเดน็ทีเ่ลอืกไวท้ลีะประเดน็จนครบ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงคณุลกัษณะผูต้รวจให้คะแนน 
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ตาราง 30 แสดงคา่ความเขม้งวด/ใจดขีองผูต้รวจใหค้ะแนน  จาํแนกเป็นรายบุคคล 
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน ID 
Logit Infit Outfit ผล Logit Infit Outfit ผล Logit Infit Outfit ผล 

             

1 1.28 1.01 1.07 เขม้งวด 0.06 0.62 0.63 กลาง 1.34 1.12 1.10 เขม้งวด 
2 -1.38 1.18 1.21 ใจด ี -0.56 2.16 2.28 กลาง -1.26 1.09 1.10 ใจด ี
3 2.21 0.92 0.86 เขม้งวด 2.47 1.62 1.35 เขม้งวด 1.82 1.00 0.98 เขม้งวด 
4 -0.85 1.05 1.02 กลาง -1.73 0.52 0.52 ใจด ี -1.10 1.00 0.99 ใจด ี
5 -0.21 1.49 1.49 กลาง 0.49 0.64 0.73 กลาง 0.99 1.15 1.24 กลาง 
6 -0.26 0.48 0.49 กลาง -0.30 1.29 1.32 กลาง 0.05 0.73 0.75 กลาง 
7 -1.00 0.90 0.90 กลาง -1.32 0.93 0.94 ใจด ี -0.87 1.19 1.40 กลาง 
8 -0.11 0.71 0.71 กลาง -0.08 0.73 0.75 กลาง -0.31 1.11 1.25 กลาง 
9 -1.39 0.70 0.70 ใจด ี 0.20 0.73 0.70 กลาง -0.95 0.87 0.87 กลาง 
10 -1.28 1.98 1.96 ใจด ี -0.30 2.09 2.11 กลาง -1.03 1.97 1.98 ใจด ี
11 1.14 1.07 1.15 เขม้งวด 1.60 1.46 1.99 เขม้งวด 1.45 0.99 1.00 เขม้งวด 
12 0.02 1.79 1.73 กลาง 0.64 2.54 2.37 กลาง 0.33 1.26 1.28 กลาง 
13 -0.67 0.77 0.77 กลาง -0.69 1.01 1.03 กลาง -1.14 0.75 0.75 ใจด ี
14 1.69 1.05 0.97 เขม้งวด 1.05 0.72 0.68 เขม้งวด 2.03 1.60 1.37 เขม้งวด 
15 1.01 0.53 0.57 เขม้งวด 0.84 0.54 0.65 กลาง 1.22 0.81 0.80 เขม้งวด 
16 0.69 0.83 0.85 กลาง -0.12 0.98 0.97 กลาง 0.83 0.74 0.74 กลาง 
17 -0.50 1.33 1.32 กลาง 1.10 0.71 0.70 เขม้งวด 1.20 0.77 0.76 เขม้งวด 
18 -0.09 0.90 0.87 กลาง -0.12 0.48 0.49 กลาง 0.26 0.67 0.67 กลาง 
19 -0.69 1.38 1.37 กลาง -0.48 1.38 1.38 กลาง -1.22 1.17 1.17 ใจด ี
20 -0.71 0.60 0.61 กลาง -0.65 0.68 0.71 กลาง -1.22 0.86 0.87 ใจด ี
21 -0.14 0.62 0.58 กลาง 0.99 1.06 0.99 กลาง -0.35 0.64 0.63 กลาง 
22 0.51 1.28 1.27 กลาง 0.34 1.50 1.43 กลาง 0.48 1.39 1.36 กลาง 
23 -0.09 0.68 0.67 กลาง 0.79 0.73 0.74 กลาง 0.10 0.60 0.59 กลาง 
24 -1.20 0.43 0.44 ใจด ี -0.35 0.63 0.64 กลาง -0.58 0.49 0.49 กลาง 
25 1.00 1.25 1.13 เขม้งวด 1.95 1.09 0.97 เขม้งวด 1.07 0.90 0.88 เขม้งวด 
26 -0.11 0.78 0.79 กลาง 0.11 0.57 0.54 กลาง 0.39 0.57 0.56 กลาง 
27 -1.39 0.42 0.45 ใจด ี -1.16 0.48 0.49 ใจด ี -1.26 0.40 0.43 ใจด ี
28 -1.09 0.86 0.86 ใจด ี -1.03 1.36 1.37 ใจด ี -0.84 1.26 1.22 กลาง 
29 -0.14 0.71 0.70 กลาง 0.64 1.61 1.51 กลาง 0.23 0.82 0.82 กลาง 
30 -0.10 1.46 1.54 กลาง -0.08 2.24 2.17 กลาง 0.07 1.68 1.62 กลาง 
31 0.69 0.89 0.89 กลาง 0.64 0.66 0.64 กลาง 0.44 0.48 0.49 กลาง 
32 -0.10 1.04 1.03 กลาง 0.39 0.65 0.65 กลาง 0.03 0.86 0.84 กลาง 
33 0.01 0.79 0.80 กลาง 0.74 1.13 1.04 กลาง 0.21 0.74 0.75 กลาง 
34 0.48 0.52 0.58 กลาง 0.94 0.37 0.37 กลาง 0.77 0.72 0.71 กลาง 
35 -0.56 0.80 0.80 กลาง -0.48 0.62 0.64 กลาง -0.18 0.55 0.56 กลาง 
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ตาราง  30 (ต่อ) 
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน ID 
Logit Infit Outfit ผล Logit Infit Outfit ผล Logit Infit Outfit ผล 

             

36 -0.58 1.63 1.68 กลาง -1.16 1.01 1.05 ใจด ี -0.31 1.64 1.84 กลาง 
37 0.03 0.88 0.89 กลาง -0.48 0.81 0.88 กลาง -0.48 0.78 0.80 กลาง 
38 0.54 0.49 0.51 กลาง 0.30 0.76 0.76 กลาง 0.63 0.68 0.69 กลาง 
39 1.01 0.79 0.85 เขม้งวด -0.99 1.11 1.12 กลาง 1.00 0.96 1.00 เขม้งวด 
40 1.89 0.71 0.71 เขม้งวด 1.31 0.41 0.48 เขม้งวด 1.78 0.93 0.97 เขม้งวด 
41 -0.52 0.97 0.97 กลาง -0.82 0.53 0.55 กลาง -1.25 0.92 0.92 ใจด ี
42 1.46 1.00 1.04 เขม้งวด 1.05 0.87 0.87 เขม้งวด 1.45 0.92 1.08 เขม้งวด 
43 0.66 1.32 1.30 กลาง 0.59 1.51 1.43 กลาง 0.48 2.57 2.44 กลาง 
44 -0.67 1.27 1.22 กลาง 0.25 2.41 2.31 กลาง -0.39 2.07 2.01 กลาง 
45 -0.63 0.92 0.91 กลาง -1.40 0.65 0.66 ใจด ี -0.92 0.73 0.76 กลาง 
46 0.88 1.72 1.63 กลาง 1.89 1.38 1.37 เขม้งวด 1.10 1.83 1.87 เขม้งวด 
47 1.42 1.03 1.02 เขม้งวด -1.57 0.71 0.77 ใจด ี 0.83 1.64 1.66 กลาง 
48 1.26 1.40 1.41 เขม้งวด 0.44 1.35 1.32 กลาง 0.88 1.72 1.66 กลาง 
49 -0.37 1.25 1.25 กลาง -1.16 0.68 0.70 ใจด ี 0.10 1.33 1.36 กลาง 
50 -0.44 0.49 0.49 กลาง 0.20 1.20 1.14 กลาง -0.31 0.73 0.71 กลาง 
51 0.40 0.49 0.51 กลาง -0.39 0.54 0.60 กลาง 0.42 0.38 0.37 กลาง 
52 1.00 1.28 1.21 เขม้งวด -0.03 0.96 1.00 กลาง 0.51 1.15 1.14 กลาง 
53 0.52 0.85 0.84 กลาง 0.69 1.08 1.08 กลาง -0.22 0.81 0.81 กลาง 
54 -0.68 1.14 1.12 กลาง -0.26 1.03 1.03 กลาง -0.74 0.92 0.89 กลาง 
55 0.56 1.85 1.79 กลาง -0.21 1.38 1.36 กลาง 0.29 1.69 1.67 กลาง 
56 -0.68 2.10 2.06 กลาง -1.11 0.80 0.79 ใจด ี -1.06 1.61 1.62 ใจด ี
57 0.25 0.62 0.61 กลาง 0.39 0.79 0.78 กลาง 0.18 0.70 0.69 กลาง 
58 -1.44 0.79 0.81 ใจด ี -0.90 0.78 0.77 กลาง -1.00 1.18 1.21 กลาง 
59 -0.15 0.76 0.74 กลาง -0.52 1.08 1.07 กลาง -0.45 1.14 1.13 กลาง 
60 0.61 1.42 1.40 กลาง -0.08 1.92 1.83 กลาง 0.22 1.60 1.54 กลาง 
61 -0.87 1.05 1.04 กลาง -1.65 1.59 1.58 ใจด ี -1.26 1.40 1.39 ใจด ี
62 1.23 0.74 0.86 เขม้งวด -0.48 0.85 0.87 กลาง 0.12 1.04 1.04 กลาง 
63 0.45 1.43 1.43 กลาง 0.15 0.96 0.98 กลาง 0.01 1.31 1.33 กลาง 
64 -0.29 1.41 1.36 กลาง 0.02 1.48 1.44 กลาง -0.18 0.83 0.83 กลาง 
65 0.29 0.75 0.72 กลาง 0.84 0.75 0.73 กลาง 0.10 1.04 1.02 กลาง 
66 0.27 1.47 1.40 กลาง 0.59 1.35 1.33 กลาง 1.31 1.21 1.11 เขม้งวด 
67 -0.23 0.59 0.60 กลาง -0.82 0.35 0.37 กลาง -0.24 0.78 0.78 กลาง 
68 0.33 0.69 0.70 กลาง 0.11 0.78 0.78 กลาง -0.10 0.69 0.68 กลาง 
69 -1.38 0.79 0.79 ใจด ี -1.53 1.16 1.18 ใจด ี -1.53 0.97 0.97 ใจด ี
70 1.15 1.11 1.12 เขม้งวด 0.94 1.82 1.89 กลาง 0.69 1.25 1.25 กลาง 
71 -0.26 1.02 1.08 กลาง -1.24 0.60 0.60 ใจด ี -0.74 1.06 1.07 กลาง 
72 1.91 0.68 0.71 เขม้งวด 1.54 0.65 0.61 เขม้งวด 2.29 0.62 0.61 เขม้งวด 
73 -0.41 1.35 1.38 กลาง -0.69 0.85 0.85 กลาง -0.77 1.26 1.30 กลาง 
74 0.72 0.92 0.94 กลาง 0.39 0.67 0.68 กลาง 1.15 1.04 0.99 เขม้งวด 
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ตาราง 30 (ต่อ) 
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน 
ID 

Logit Infit Outfit ผล Logit Infit Outfit ผล Logit Infit Outfit ผล 
             

75 0.35 0.94 0.94 กลาง 0.02 0.74 0.72 กลาง -0.48 1.08 1.09 กลาง 
76 1.03 0.92 0.90 เขม้งวด 0.94 1.23 1.20 กลาง 1.07 1.09 1.08 เขม้งวด 
77 0.83 0.93 0.92 กลาง 0.39 0.67 0.67 กลาง 1.15 0.98 0.98 เขม้งวด 
78 -0.90 0.78 0.77 กลาง -0.65 0.70 0.70 กลาง -0.28 0.71 0.74 กลาง 
79 0.73 0.57 0.57 กลาง -0.08 0.59 0.57 กลาง 0.81 0.87 0.83 กลาง 
80 0.64 0.54 0.55 กลาง 0.25 0.76 0.76 กลาง 0.51 0.85 0.82 กลาง 
81 0.56 0.98 0.98 กลาง 0.59 0.82 0.76 กลาง 0.77 0.82 0.77 กลาง 
82 -0.71 1.02 1.02 กลาง -0.74 1.18 1.18 กลาง -0.93 0.78 0.79 กลาง 
83 2.06 0.93 0.94 เขม้งวด 1.05 0.94 0.93 เขม้งวด 2.20 1.17 1.12 เขม้งวด 
84 -0.14 1.07 1.06 กลาง -0.08 0.66 0.65 กลาง -0.82 0.93 0.92 กลาง 
85 0.24 0.43 0.42 กลาง 0.94 0.56 0.52 กลาง 0.22 0.69 0.67 กลาง 
86 0.10 0.57 0.60 กลาง 0.54 1.09 1.07 กลาง 0.57 0.73 0.73 กลาง 
87 -0.08 0.55 0.55 กลาง -0.12 0.66 0.68 กลาง -0.31 0.67 0.69 กลาง 
88 -1.11 0.45 0.49 ใจด ี -1.32 0.46 0.49 ใจด ี -1.20 0.56 0.57 ใจด ี
89 0.10 1.27 1.28 กลาง 0.34 0.63 0.69 กลาง 0.42 0.89 0.95 กลาง 
90 0.16 0.73 0.75 กลาง 0.94 1.20 1.15 กลาง -0.04 1.16 1.16 กลาง 
91 -0.81 0.54 0.54 กลาง -0.48 0.49 0.50 กลาง -0.62 0.44 0.46 กลาง 
92 -0.55 0.74 0.76 กลาง 2.54 3.23 4.44 เขม้งวด -0.43 0.99 1.12 กลาง 
93 0.65 0.88 0.86 กลาง 1.65 0.60 0.60 เขม้งวด 0.26 0.85 0.90 กลาง 
94 -2.29 1.58 1.52 ใจด ี -1.94 1.11 1.08 ใจด ี -1.46 1.78 1.79 ใจด ี
95 0.32 1.16 1.15 กลาง 0.64 0.68 0.64 กลาง -0.77 0.54 0.55 กลาง 
96 -0.80 0.52 0.52 กลาง -0.39 0.85 0.84 กลาง -0.44 0.49 0.54 กลาง 
97 0.01 0.48 0.48 กลาง 0.06 0.58 0.58 กลาง 0.11 0.51 0.60 กลาง 
98 0.20 0.81 0.81 กลาง -0.08 0.90 0.86 กลาง 0.31 0.60 0.58 กลาง 
99 -0.49 1.53 1.51 กลาง 0.39 0.58 0.58 กลาง -0.81 1.15 1.17 กลาง 
100 -0.74 1.84 1.81 กลาง -0.90 0.97 0.98 กลาง -0.40 1.11 1.09 กลาง 
101 -0.30 1.25 1.24 กลาง 1.54 1.23 1.12 เขม้งวด 1.04 1.08 1.08 เขม้งวด 
102 0.00 0.94 0.93 กลาง -1.49 0.67 0.66 ใจด ี -1.19 0.97 0.98 ใจด ี
103 -0.21 0.62 0.62 กลาง -0.03 0.58 0.59 กลาง 0.11 1.38 1.39 กลาง 
104 0.12 0.85 0.83 กลาง -0.03 1.32 1.32 กลาง -0.64 0.69 0.70 กลาง 
105 0.01 0.46 0.49 กลาง -0.03 0.77 0.83 กลาง 0.41 0.68 0.72 กลาง 
106 -0.91 0.78 0.77 กลาง -2.31 0.46 0.48 ใจด ี -1.21 0.71 0.71 ใจด ี
107 0.33 0.76 0.83 กลาง 1.31 0.95 0.93 เขม้งวด 0.77 0.71 0.73 กลาง 
108 0.20 1.09 1.10 กลาง -0.43 0.85 0.82 กลาง 0.91 1.03 1.07 กลาง 
109 0.62 0.73 0.75 กลาง -0.12 0.45 0.47 กลาง -0.35 0.60 0.61 กลาง 
110 -0.68 0.92 0.90 กลาง -0.43 0.78 0.77 กลาง -0.60 0.77 0.80 กลาง 
111 0.90 1.42 1.52 กลาง -0.12 0.75 0.79 กลาง 0.74 1.23 1.33 กลาง 
112 0.72 1.09 1.06 กลาง -0.39 1.03 0.97 กลาง 0.16 0.89 0.92 กลาง 
113 -1.67 0.89 0.91 ใจด ี -0.86 1.10 1.08 กลาง -2.01 0.78 0.77 ใจด ี
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ตาราง 30 (ต่อ) 
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน 
D 

Logit Infit Outfit ผล Logit Infit Outfit ผล Logit Infit Outfit ผล 
             

114 -0.85 0.71 0.73 กลาง -1.07 0.92 0.89 ใจด ี -0.32 1.09 1.11 กลาง 
115 0.83 1.37 1.28 กลาง 0.79 1.43 1.35 กลาง 1.57 1.32 1.15 เขม้งวด 
116 -1.73 1.05 1.09 ใจด ี -0.52 1.24 1.23 กลาง -2.08 0.84 0.86 ใจด ี
117 0.60 1.80 1.73 กลาง 0.69 2.03 2.06 กลาง 0.10 1.15 1.16 กลาง 
118 0.06 0.81 0.82 กลาง 0.39 0.84 0.83 กลาง -0.28 0.70 0.70 กลาง 
119 -0.10 1.32 1.32 กลาง -0.82 1.05 1.02 กลาง 0.03 1.59 1.55 กลาง 
120 0.13 0.84 0.89 กลาง -0.30 0.89 0.89 กลาง -0.76 0.50 0.53 กลาง 
121 -0.73 0.52 0.52 กลาง -0.86 0.57 0.57 กลาง -1.14 0.52 0.54 ใจด ี
122 -0.34 0.72 0.73 กลาง -0.69 1.04 1.07 กลาง -0.62 0.92 0.91 กลาง 
123 -0.91 1.33 1.34 กลาง 0.11 1.13 1.10 กลาง -0.31 1.23 1.22 กลาง 
124 -0.33 0.84 0.84 กลาง 0.20 0.93 0.97 กลาง -0.03 0.64 0.63 กลาง 
125 -0.37 1.92 1.90 กลาง 0.39 1.58 1.55 กลาง -0.45 1.55 1.55 กลาง 
126 0.64 1.01 0.99 กลาง 0.74 0.44 0.42 กลาง 0.91 0.62 0.61 กลาง 
127 -0.42 2.39 2.35 กลาง -0.08 1.82 1.78 กลาง -1.20 1.40 1.42 ใจด ี
128 0.03 1.17 1.15 กลาง 0.69 1.82 1.75 กลาง 0.54 1.32 1.27 กลาง 
129 -0.49 1.79 1.82 กลาง -0.43 1.03 1.04 กลาง -0.01 1.58 1.57 กลาง 
130 -0.45 1.41 1.41 กลาง -1.07 1.88 1.99 ใจด ี -0.11 1.26 1.27 กลาง 
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ตาราง 31 แสดงคา่ความลาํเอยีงดา้นเพศของผูต้รวจใหค้ะแนน  จาํแนกเป็นรายบุคคล 
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน 
ID 

Infit Outfit 
Logit Logit 

197 

Logit 
ชาย หญงิ 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
ชาย หญงิ 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
ชาย หญงิ 

ความ
ต่าง 

Z ผล 

                         

1 1.28 1.01 1.07 1.13 1.42 -0.29 -1.27 กลาง 0.06 0.62 0.63 -0.17 0.29 -0.45 -1.06 กลาง 1.34 1.12 1.10 1.28 1.39 -0.10 -0.40 กลาง 
-1.38 1.18 1.21 -1.65 -1.10 -0.55 -3.07** ชาย -0.56 2.16 2.28 -1.05 -0.07 -0.98 -2.37* ชาย -1.26 1.09 1.10 -1.03 -1.48 0.45 2.04* หญงิ 2 

3 2.21 0.92 0.86 2.39 2.09 0.30 1.08 กลาง 2.47 1.62 1.35 3.68 1.78 1.90 3.08** หญงิ 1.82 1.00 0.98 2.10 1.62 0.48 1.65 กลาง 
4 -0.85 1.05 1.02 -0.89 -0.81 -0.08 -0.43 กลาง -1.73 0.52 0.52 -1.47 -2.02 0.56 1.36 กลาง -1.10 1.00 0.99 -1.35 -0.85 -0.50 -2.26* ชาย 
5 -0.21 1.49 1.49 -0.21 -0.21 0.00 0.01 กลาง 0.49 0.64 0.73 0.02 0.95 -0.93 -2.10* ชาย 0.99 1.15 1.24 0.99 0.98 0.01 0.04 กลาง 
6 -0.26 0.48 0.49 -0.34 -0.19 -0.15 -0.80 กลาง -0.30 1.29 1.32 0.02 -0.59 0.61 1.44 กลาง 0.05 0.73 0.75 0.11 0.01 0.10 0.43 กลาง 
7 -1.00 0.90 0.90 -1.07 -0.92 -0.15 -0.83 กลาง -1.32 0.93 0.94 -1.79 -0.84 -0.94 -2.34* ชาย -0.87 1.19 1.40 -1.25 -0.48 -0.77 -3.48** ชาย 
8 -0.11 0.71 0.71 -0.03 -0.19 0.16 0.84 กลาง -0.08 0.73 0.75 0.02 -0.16 0.18 0.42 กลาง -0.31 1.11 1.25 0.14 -0.70 0.84 3.62** หญงิ 
9 -1.39 0.70 0.70 -1.59 -1.18 -0.40 -2.26* ชาย 0.20 0.73 0.70 -0.07 0.47 -0.54 -1.25 กลาง -0.95 0.87 0.87 -0.98 -0.92 -0.06 -0.27 กลาง 
10 -1.28 1.98 1.96 -1.32 -1.23 -0.09 -0.48 กลาง -0.30 2.09 2.11 -0.53 -0.07 -0.46 -1.10 กลาง -1.03 1.97 1.98 -1.15 -0.90 -0.25 -1.15 กลาง 
11 1.14 1.07 1.15 1.13 1.15 -0.02 -0.10 กลาง 1.60 1.46 1.99 1.29 1.89 -0.60 -1.25 กลาง 1.45 0.99 1.00 1.40 1.49 -0.09 -0.33 กลาง 
12 0.02 1.79 1.73 0.23 -0.15 0.38 1.92 กลาง 0.64 2.54 2.37 0.73 0.56 0.17 0.37 กลาง 0.33 1.26 1.28 0.28 0.38 -0.10 -0.40 กลาง 
13 -0.67 0.77 0.77 -0.62 -0.71 0.09 0.46 กลาง -0.69 1.01 1.03 -0.71 -0.67 -0.04 -0.09 กลาง -1.14 0.75 0.75 -1.03 -1.24 0.21 0.94 กลาง 
14 1.69 1.05 0.97 1.98 1.47 0.50 2.01* หญงิ 1.05 0.72 0.68 1.06 1.05 0.01 0.03 กลาง 2.03 1.60 1.37 2.42 1.76 0.66 2.17* หญงิ 

กลาง 0.84 0.54 0.65 0.52 1.15 -0.63 -1.38 กลาง 1.22 0.81 0.80 0.96 1.45 -0.49 -1.90 กลาง 15 1.01 0.53 0.57 0.94 1.08 -0.14 -0.62 
16 0.69 0.83 0.85 0.69 0.70 0.00 -0.02 กลาง -0.12 0.98 0.97 0.02 -0.25 0.27 0.63 กลาง 0.83 0.74 0.74 0.69 0.95 -0.26 -1.05 กลาง 
17 -0.50 1.33 1.32 -0.42 -0.57 0.15 0.82 กลาง 1.10 0.71 0.70 0.95 1.25 -0.30 -0.65 กลาง 1.20 0.77 0.76 1.21 1.20 0.01 0.04 กลาง 
18 -0.09 0.90 0.87 0.08 -0.24 0.32 1.64 กลาง -0.12 0.48 0.49 0.02 -0.25 0.27 0.63 กลาง 0.26 0.67 0.67 0.59 -0.02 0.61 -1.85* หญงิ 
19 -0.69 1.38 1.37 -0.73 -0.66 -0.07 -0.39 กลาง -0.48 1.38 1.38 -0.80 -0.16 -0.64 -1.53 กลาง -1.22 1.17 1.17 -1.23 -1.22 -0.01 -0.05 กลาง 
20 -0.71 0.60 0.61 -0.91 -0.52 -0.38 -2.06* ชาย -0.65 0.68 0.71 -0.88 -0.42 -0.46 -1.12 กลาง -1.22 0.86 0.87 -1.51 -0.92 -0.59 -2.68* ชาย 
21 -0.14 0.62 0.58 -0.15 -0.14 -0.01 -0.06 กลาง 0.99 1.06 0.99 1.29 0.75 0.54 1.16 กลาง -0.35 0.64 0.63 -0.23 -0.46 0.22 0.98 กลาง 
22 0.51 1.28 1.27 0.59 0.44 0.15 0.72 กลาง 0.34 1.50 1.43 0.73 0.02 0.72 1.62 กลาง 0.48 1.39 1.36 0.89 0.14 0.75 3.06** หญงิ 
23 -0.09 0.68 0.67 -0.17 -0.02 -0.14 -0.72 กลาง 0.79 0.73 0.74 0.95 0.66 0.29 0.64 กลาง 0.10 0.60 0.59 0.02 0.16 -0.14 -0.61 กลาง 
24 -1.20 0.43 0.44 -1.29 -1.12 -0.17 -0.93 กลาง -0.35 0.63 0.64 -0.26 -0.42 0.16 0.37* กลาง -0.58 0.49 0.49 -0.58 -0.58 0.00 0.01 กลาง 

1.00 1.25 1.13 1.60 0.55 1.05 4.58** หญงิ 1.95 1.09 0.97 2.82 1.35 1.47 2.77* หญงิ 1.07 0.90 0.88 1.32 0.86 0.46 1.76 กลาง 25 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน 
ID 

Logit Infit Outfit 
Logit 
ชาย 

Logit 
หญงิ 

ความ
ต่าง 

Z ผล Logit Infit Outfit 
Logit 
ชาย 

Logit 
หญงิ 

ความ
ต่าง 

Z ผล Logit Infit Outfit 
Logit 
ชาย 

Logit 
หญงิ 

ความ
ต่าง 

Z ผล 

                         

                         
26 -0.11 0.78 0.79 -0.32 0.09 -0.41 -2.11* ชาย 0.11 0.57 0.54 0.22 0.02 0.20 0.46 กลาง 0.39 0.57 0.56 0.41 0.38 0.03 0.11 กลาง 
27 -1.39 0.42 0.45 -1.63 -1.14 -0.50 -2.80* ชาย -1.16 0.48 0.49 -1.22 -1.09 -0.13 -0.31 กลาง -1.26 0.40 0.43 -1.49 -1.02 -0.47 -2.13* ชาย 
28 -1.09 0.86 0.86 -1.29 -0.89 -0.40 -2.19* ชาย -1.03 1.36 1.37 -1.30 -0.76 -0.54 -1.33 กลาง -0.84 1.26 1.22 -0.98 -0.70 -0.28 -1.26 กลาง 
29 -0.14 0.71 0.70 0.10 -0.35 0.45 2.29* หญงิ 0.64 1.61 1.51 1.65 -0.16 1.81 3.93* หญงิ 0.23 0.82 0.82 0.34 0.14 0.21 0.87 กลาง 
30 -0.10 1.46 1.54 -0.27 0.05 -0.32 -1.61 กลาง -0.08 2.24 2.17 0.02 -0.16 0.18 0.42 กลาง 0.07 1.68 1.62 0.34 -0.18 0.52 2.20* หญงิ 
31 0.69 0.89 0.89 0.52 0.85 -0.33 -1.52 กลาง 0.64 0.66 0.64 0.52 0.75 -0.23 -0.52 กลาง 0.44 0.48 0.49 0.41 0.46 -0.06 -0.24 กลาง 
32 -0.10 1.04 1.03 0.06 -0.24 0.30 1.53 กลาง 0.39 0.65 0.65 0.42 0.38 0.04 0.09 กลาง 0.03 0.86 0.84 0.11 -0.05 0.15 0.66 กลาง 
33 0.01 0.79 0.80 0.04 -0.01 0.04 0.22 กลาง 0.74 1.13 1.04 0.52 0.95 -0.43 -0.95 กลาง 0.21 0.74 0.75 -0.04 0.44 -0.47 -1.99* ชาย 
34 0.48 0.52 0.58 0.45 0.50 -0.05 -0.24 กลาง 0.94 0.37 0.37 0.84 1.05 -0.21 -0.45 กลาง 0.77 0.72 0.71 0.86 0.69 0.17 0.67 กลาง 
35 -0.56 0.80 0.80 -0.68 -0.45 -0.22 -1.19 กลาง -0.48 0.62 0.64 -0.71 -0.25 -0.46 -1.11 กลาง -0.18 0.55 0.56 -0.34 -0.02 -0.32 -1.39 กลาง 
36 -0.58 1.63 1.68 -0.82 -0.35 -0.47 -2.51* ชาย -1.16 1.01 1.05 -1.14 -1.18 0.04 0.10 กลาง -0.31 1.64 1.84 -0.60 -0.02 -0.58 -2.56* ชาย 
37 0.03 0.88 0.89 -0.05 0.11 -0.15 -0.77 กลาง -0.48 0.81 0.88 -0.71 -0.25 -0.46 -1.11 กลาง -0.48 0.78 0.80 -0.63 -0.33 -0.30 -1.33 กลาง 
38 0.54 0.49 0.51 0.34 0.72 -0.38 -1.79 กลาง 0.30 0.76 0.76 -0.07 0.66 -0.73 -1.68 กลาง 0.63 0.68 0.69 0.44 0.81 -0.37 -1.50 กลาง 
39 1.01 0.79 0.85 0.81 1.20 -0.38 -1.73 กลาง -0.99 1.11 1.12 -1.38 -0.59 -0.80 -1.95 กลาง 1.00 0.96 1.00 0.72 1.26 -0.54 -2.12* ชาย 
40 1.89 0.71 0.71 1.87 1.91 -0.04 -0.16 กลาง 1.31 0.41 0.48 0.73 1.89 -1.16 -2.48* ชาย 1.78 0.93 0.97 1.44 2.08 -0.65 -2.32* ชาย 
41 -0.52 0.97 0.97 -0.61 -0.44 -0.17 -0.89 กลาง -0.82 0.53 0.55 -0.53 -1.09 0.56 1.35 กลาง -1.25 0.92 0.92 -1.15 -1.34 0.18 0.83 กลาง 
42 1.46 1.00 1.04 1.10 1.80 -0.69 -2.95* ชาย 1.05 0.87 0.87 1.06 1.05 0.01 0.03 กลาง 1.45 0.92 1.08 1.17 1.69 -0.52 -1.94 กลาง 
43 0.66 1.32 1.30 0.57 0.74 -0.17 -0.79 กลาง 0.59 1.51 1.43 0.95 0.29 0.66 1.48 กลาง 0.48 2.57 2.44 0.47 0.49 -0.02 -0.10 กลาง 
44 -0.67 1.27 1.22 -0.29 -1.01 0.72 3.81** หญงิ 0.25 2.41 2.31 1.29 -0.59 1.88 4.18 กลาง -0.39 2.07 2.01 0.44 -1.09 1.53 6.51** หญงิ 
45 -0.63 0.92 0.91 -0.38 -0.86 0.48 2.53* หญงิ -1.40 0.65 0.66 -1.14 -1.68 0.54 1.32 กลาง -0.92 0.73 0.76 -1.11 -0.73 -0.38 -1.71 กลาง 

46 0.88 1.72 1.63 1.05 0.74 0.31 1.40 กลาง 1.89 1.38 1.37 2.05 1.78 0.27 0.54 กลาง 1.10 1.83 1.87 1.32 0.92 0.40 1.53 กลาง 
47 1.42 1.03 1.02 1.51 1.35 0.16 0.68 กลาง -1.57 0.71 0.77 -1.71 -1.43 -0.28 -0.69 กลาง 0.83 1.64 1.66 0.66 0.98 -0.33 -1.30 กลาง 
48 1.26 1.40 1.41 1.63 0.96 0.67 2.85 กลาง 0.44 1.35 1.32 0.52 0.38 0.14 0.32 กลาง 0.88 1.72 1.66 0.56 1.17 -0.60 -2.41* ชาย 
49 -0.37 1.25 1.25 -0.51 -0.24 -0.27 -1.41 กลาง -1.16 0.68 0.70 -1.38 -0.93 -0.46 -1.13 กลาง 0.10 1.33 1.36 -0.09 0.27 -0.36 -1.55 กลาง 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน 
ID 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 
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ชาย หญงิ 
ความ
ต่าง 

Outfit 
Logit Logit 

Z ผล Logit Infit 
ชาย หญงิ 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
ชาย หญงิ 

ความ
ต่าง 

Z ผล 

                         

50 -0.44 0.49 0.49 -0.57 -0.31 -0.25 -1.34 กลาง 0.20 1.20 1.14 0.73 -0.25 0.98 2.22* หญงิ -0.31 0.73 0.71 -0.26 -0.35 0.10 0.42 กลาง 
51 0.40 0.49 0.51 0.41 0.40 0.01 0.03 กลาง -0.39 0.54 0.60 -0.53 -0.25 -0.29 -0.68 กลาง 0.42 0.38 0.37 0.34 0.49 -0.15 -0.61 กลาง 
52 1.00 1.28 1.21 1.38 0.70 0.69 3.04** หญงิ -0.03 0.96 1.00 0.12 -0.16 0.28 0.65 กลาง 0.51 1.15 1.14 0.69 0.35 0.34 1.38 กลาง 
53 0.52 0.85 0.84 0.48 0.57 -0.09 -0.43 กลาง 0.69 1.08 1.08 1.29 0.20 1.10 2.40* หญงิ -0.22 0.81 0.81 -0.31 -0.12 -0.19 -0.82 กลาง 
54 -0.68 1.14 1.12 -0.44 -0.89 0.45 2.41* หญงิ -0.26 1.03 1.03 0.22 -0.67 0.89 2.08* หญงิ -0.74 0.92 0.89 -0.45 -1.02 0.57 2.55* หญงิ 
55 0.56 1.85 1.79 0.43 0.67 -0.24 -1.15 กลาง -0.21 1.38 1.36 -0.26 -0.16 -0.10 -0.24 กลาง 0.29 1.69 1.67 0.08 0.49 -0.41 -1.73 กลาง 
56 -0.68 2.10 2.06 -0.71 -0.64 -0.07 -0.38 กลาง -1.11 0.80 0.79 -1.05 -1.18 0.12 0.30 กลาง -1.06 1.61 1.62 -0.96 -1.17 0.21 0.94 กลาง 
57 0.25 0.62 0.61 0.10 0.38 -0.28 -1.38 กลาง 0.39 0.79 0.78 0.02 0.75 -0.73 -1.67 กลาง 0.18 0.70 0.69 0.14 0.22 -0.08 -0.34 กลาง 
58 -1.44 0.79 0.81 -1.57 -1.31 -0.26 -1.45 กลาง -0.90 0.78 0.77 -1.14 -0.67 -0.46 -1.13 กลาง -1.00 1.18 1.21 -1.30 -0.70 -0.60 -2.70** ชาย 
59 -0.15 0.76 0.74 -0.09 -0.21 0.12 0.62 กลาง -0.52 1.08 1.07 0.02 -1.01 1.03 2.43* หญงิ -0.45 1.14 1.13 -0.29 -0.60 0.32 1.40 กลาง 
60 0.61 1.42 1.40 0.48 0.74 -0.26 -1.24 กลาง -0.08 1.92 1.83 0.02 -0.16 0.18 0.42 กลาง 0.22 1.60 1.54 0.02 0.41 -0.39 -1.63 กลาง 
61 -0.87 1.05 1.04 -0.80 -0.94 0.14 0.76 กลาง -1.65 1.59 1.58 -1.63 -1.80 0.05 0.13 กลาง -1.26 1.40 1.39 -1.18 -1.34 0.16 0.72 กลาง 

กลาง 0.12 1.04 1.04 0.08 0.16 -0.09 -0.36 กลาง 62 1.23 0.74 0.86 1.07 1.37 -0.30 -1.30 กลาง -0.48 0.85 0.87 -0.35 -0.59 0.24 0.56 
63 0.45 1.43 1.43 0.34 0.55 -0.21 -0.99 กลาง 0.15 0.96 0.98 0.02 0.29 -0.26 -0.61 กลาง 0.01 1.31 1.33 -0.04 0.06 -0.09 -0.40 กลาง 
64 -0.29 1.41 1.36 -0.15 -0.42 0.27 1.41 กลาง 0.02 1.48 1.44 -0.17 0.20 -0.36 -0.85 กลาง -0.18 0.83 0.83 -0.23 -0.12 -0.11 -0.46 กลาง 
65 0.29 0.75 0.72 0.08 0.48 -0.40 -1.98* ชาย 0.84 0.75 0.73 0.52 1.15 -0.63 -1.38 กลาง 0.10 1.04 1.02 -0.01 0.19 -0.20 -0.84 กลาง 
66 0.27 1.47 1.40 0.87 -0.21 1.07 5.15** หญงิ 0.59 1.35 1.33 1.41 -0.07 1.48 3.25* หญงิ 1.31 1.21 1.11 1.95 0.83 1.12 4.04** หญงิ 
67 -0.23 0.59 0.60 -0.29 -0.17 -0.11 -0.59 กลาง -0.82 0.35 0.37 -1.05 -0.59 -0.46 -1.13 กลาง -0.24 0.78 0.78 -0.23 -0.25 0.02 0.09 กลาง 
68 0.33 0.69 0.70 0.25 0.40 -0.15 -0.73 กลาง 0.11 0.78 0.78 0.32 -0.07 0.39 0.90 กลาง -0.10 0.69 0.68 0.08 -0.25 0.33 1.42 กลาง 
69 -1.38 0.79 0.79 -1.21 -1.55 0.35 1.93 กลาง -1.53 1.16 1.18 -0.97 -2.11 1.14 2.74* หญงิ -1.53 0.97 0.97 -1.13 -1.96 0.83 3.71** หญงิ 
70 1.15 1.11 1.12 0.99 1.30 -0.30 -1.34 กลาง 0.94 1.82 1.89 0.84 1.05 -0.21 -0.45 กลาง 0.69 1.25 1.25 0.56 0.81 -0.24 -0.98 กลาง 
71 -0.26 1.02 1.08 -0.42 -0.12 -0.30 -1.57 กลาง -1.24 0.60 0.60 -1.05 -1.43 0.37 0.91 กลาง -0.74 1.06 1.07 -0.76 -0.73 -0.03 -0.14 กลาง 
72 1.91 0.68 0.71 2.17 1.71 0.46 1.76 กลาง 1.54 0.65 0.61 1.53 1.56 -0.03 -0.07 กลาง 2.29 0.62 0.61 2.54 2.12 0.42 1.32 กลาง 
73 -0.41 1.35 1.38 -0.38 -0.44 0.06 0.29 กลาง -0.69 0.85 0.85 -0.80 -0.59 -0.21 -0.50 กลาง -0.77 1.26 1.30 -0.93 -0.60 -0.33 -1.48 กลาง 
74 0.72 0.92 0.94 0.81 0.63 0.18 0.85 กลาง 0.39 0.67 0.68 0.63 0.20 0.43 0.97 กลาง 1.15 1.04 0.99 1.44 0.92 0.51 1.96 กลาง 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน 
ID 

Infit Outfit 
Logit Logit 

200 

Logit 
ชาย หญงิ 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
ชาย หญงิ 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
ชาย หญงิ 

ความ
ต่าง 

Z ผล 

                         

75 0.35 0.94 0.94 0.45 0.26 0.19 0.93 กลาง 0.02 0.74 0.72 0.02 0.02 0.01 0.01 กลาง -0.48 1.08 1.09 -0.34 -0.60 0.26 1.16 กลาง 
76 1.03 0.92 0.90 1.30 0.81 0.49 2.18* หญงิ 0.94 1.23 1.20 1.18 0.75 0.42 0.92 กลาง 1.07 1.09 1.08 1.56 0.69 0.87 3.29** หญงิ 
77 0.83 0.93 0.92 0.94 0.74 0.20 0.93 กลาง 0.39 0.67 0.67 0.02 0.75 -0.73 -1.67 กลาง 1.15 0.98 0.98 0.92 1.36 -0.43 -1.67 กลาง 
78 -0.90 0.78 0.77 -0.71 -1.07 0.36 1.94 กลาง -0.65 0.70 0.70 -0.80 -0.50 -0.29 -0.71 กลาง -0.28 0.71 0.74 -0.20 -0.35 0.15 0.66 กลาง 
79 0.73 0.57 0.57 0.74 0.72 0.02 0.10 กลาง -0.08 0.59 0.57 0.22 -0.33 0.55 1.28 กลาง 0.81 0.87 0.83 0.89 0.75 0.14 0.57 กลาง 
80 0.64 0.54 0.55 0.45 0.81 -0.35 -1.65 กลาง 0.25 0.76 0.76 -0.07 0.56 -0.64 -1.47 กลาง 0.51 0.85 0.82 0.38 0.63 -0.26 -1.06 กลาง 
81 0.56 0.98 0.98 0.74 0.40 0.34 1.59 กลาง 0.59 0.82 0.76 0.95 0.29 0.66 1.48 กลาง 0.77 0.82 0.77 1.17 0.44 0.74 2.91** หญงิ 
82 -0.71 1.02 1.02 -0.82 -0.61 -0.21 -1.13 กลาง -0.74 1.18 1.18 -0.97 -0.50 -0.46 -1.13 กลาง -0.93 0.78 0.79 -1.15 -0.70 -0.45 -2.04* ชาย 
83 2.06 0.93 0.94 2.02 2.09 -0.07 -0.28 กลาง 1.05 0.94 0.93 1.06 1.05 0.01 0.03 กลาง 2.20 1.17 1.12 2.42 2.05 0.37 1.21 กลาง 
84 -0.14 1.07 1.06 -0.11 -0.17 0.07 0.33 กลาง -0.08 0.66 0.65 0.12 -0.25 0.37 0.85 กลาง -0.82 0.93 0.92 -0.66 -0.97 0.32 1.41 กลาง 
85 0.24 0.43 0.42 0.06 0.40 -0.34 -1.69 กลาง 0.94 0.56 0.52 0.63 1.25 -0.62 -1.37 กลาง 0.22 0.69 0.67 0.38 0.08 0.29 1.22 กลาง 
86 0.10 0.57 0.60 0.21 0.01 0.20 0.97 กลาง 0.54 1.09 1.07 0.42 0.66 -0.24 -0.54 กลาง 0.57 0.73 0.73 0.66 0.49 0.17 0.68 กลาง 
87 -0.08 0.55 0.55 -0.13 -0.04 -0.08 -0.42 กลาง -0.12 0.66 0.68 -0.35 0.11 -0.46 -1.08 กลาง -0.31 0.67 0.69 -0.42 -0.20 -0.22 -0.96 กลาง 
88 -1.11 0.45 0.49 -1.41 -0.81 -0.61 -3.36 กลาง -1.32 0.46 0.49 -1.38 -1.26 -0.12 -0.31 กลาง -1.20 0.56 0.57 -1.27 -1.12 -0.16 -0.71 กลาง 
89 0.10 1.27 1.28 0.08 0.13 -0.05 -0.23 กลาง 0.34 0.63 0.69 -0.17 0.85 -1.02 -2.33* ชาย 0.42 0.89 0.95 0.25 0.58 -0.32 -1.33 กลาง 
90 0.16 0.73 0.75 0.21 0.13 0.08 0.40 กลาง 0.94 1.20 1.15 1.18 0.75 0.42 0.92 กลาง -0.04 1.16 1.16 0.08 -0.15 0.23 0.98 กลาง 
91 -0.81 0.54 0.54 -0.92 -0.71 -0.21 -1.16 กลาง -0.48 0.49 0.50 -0.53 -0.42 -0.11 -0.27 กลาง -0.62 0.44 0.46 -0.86 -0.38 -0.48 -2.14* ชาย 

92 -0.55 0.74 0.76 -0.68 -0.44 -0.24 -1.28 กลาง 2.54 3.23 4.44 2.65 2.48 0.17 0.32 กลาง -0.43 0.99 1.12 -0.76 -0.10 -0.66 -2.91** ชาย 
93 0.65 0.88 0.86 0.69 0.61 0.08 0.38 กลาง 1.65 0.60 0.60 1.41 1.89 -0.48 -1.00 กลาง 0.26 0.85 0.90 0.28 0.24 0.04 0.17 กลาง 
94 -2.29 1.58 1.52 -2.27 -2.31 0.04 0.23 กลาง -1.94 1.11 1.08 -2.02 -1.85 -0.17 -0.43 กลาง -1.46 1.78 1.79 -1.13 -1.81 0.68 3.05 กลาง 
95 0.32 1.16 1.15 0.50 0.16 0.34 1.63 กลาง 0.64 0.68 0.64 0.42 0.85 -0.43 -0.97 กลาง -0.77 0.54 0.55 -0.78 -0.75 -0.03 -0.14 กลาง 
96 -0.80 0.52 0.52 -0.91 -0.69 -0.21 -1.15 กลาง -0.39 0.85 0.84 -0.71 -0.07 -0.64 -1.53 กลาง -0.44 0.49 0.54 -0.60 -0.28 -0.33 -1.44 กลาง 
97 0.01 0.48 0.48 0.10 -0.06 0.16 0.82 กลาง 0.06 0.58 0.58 0.32 -0.16 0.48 1.10 กลาง 0.11 0.51 0.60 0.17 0.06 0.11 0.46 กลาง 
98 0.20 0.81 0.81 0.32 0.09 0.23 1.13 กลาง -0.08 0.90 0.86 -0.17 0.02 -0.18 -0.43 กลาง 0.31 0.60 0.58 0.25 0.35 -0.10 -0.41 กลาง 
99 -0.49 1.53 1.51 -0.57 -0.42 -0.15 -0.79 กลาง 0.39 0.58 0.58 -0.07 0.85 -0.92 -2.11* ชาย -0.81 1.15 1.17 -0.96 -0.65 -0.30 -1.37 กลาง 

 



201 

 

ตาราง 31 (ต่อ) 
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน 
ID 

Infit Outfit 
Logit Logit 

201 

Logit 
ชาย หญงิ 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
ชาย หญงิ 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
ชาย หญงิ 

ความ
ต่าง 

Z ผล 

                         

100 -0.74 1.84 1.81 -0.64 -0.83 0.18 0.99 กลาง -0.90 0.97 0.98 -1.05 -0.76 -0.29 -0.72 กลาง -0.40 1.11 1.09 -0.20 -0.58 0.38 1.64 กลาง 
-0.30 1.25 1.24 0.04 -0.59 0.63 3.23** หญงิ 1.54 1.23 1.12 1.91 1.25 0.66 1.37 กลาง 1.04 1.08 1.08 1.10 0.98 0.12 0.46 กลาง 101 

102 0.00 0.94 0.93 0.19 -0.15 0.34 1.70 กลาง -1.49 0.67 0.66 -1.22 -1.76 0.54 1.33 กลาง -1.19 0.97 0.98 -1.13 -1.24 0.11 0.50 กลาง 
103 -0.21 0.62 0.62 -0.17 -0.24 0.08 0.39 กลาง -0.03 0.58 0.59 -0.07 0.02 -0.09 -0.21 กลาง 0.11 1.38 1.39 0.38 -0.12 0.50 2.11* หญงิ 
104 0.12 0.85 0.83 0.39 -0.10 0.48 2.39* หญงิ -0.03 1.32 1.32 0.12 -0.16 0.28 0.65 กลาง -0.64 0.69 0.70 -0.63 -0.65 0.02 0.11 กลาง 
105 0.01 0.46 0.49 -0.03 0.05 -0.08 -0.38 กลาง -0.03 0.77 0.83 -0.26 0.20 -0.46 -1.07 กลาง 0.41 0.68 0.72 0.38 0.44 -0.06 -0.25 กลาง 
106 -0.91 0.78 0.77 -0.84 -0.99 0.15 0.84 กลาง -2.31 0.46 0.48 -2.57 -2.02 -0.55 -1.35 กลาง -1.21 0.71 0.71 -1.23 -1.19 -0.03 -0.16 กลาง 
107 0.33 0.76 0.83 0.25 0.40 -0.15 -0.73 กลาง 1.31 0.95 0.93 1.41 1.25 0.16 0.34 กลาง 0.77 0.71 0.73 0.63 0.89 -0.27 -1.08 กลาง 
108 0.20 1.09 1.10 0.04 0.34 -0.30 -1.50 กลาง -0.43 0.85 0.82 -0.44 -0.42 -0.02 -0.06 กลาง 0.91 1.03 1.07 0.89 0.92 -0.03 -0.13 กลาง 
109 0.62 0.73 0.75 0.48 0.76 -0.28 -1.34 กลาง -0.12 0.45 0.47 -0.17 -0.07 -0.10 -0.23 กลาง -0.35 0.60 0.61 -0.50 -0.20 -0.30 -1.31 กลาง 
110 -0.68 0.92 0.90 -0.59 -0.76 0.17 0.92 กลาง -0.43 0.78 0.77 -0.26 -0.59 0.33 0.78 กลาง -0.60 0.77 0.80 -0.50 -0.70 0.20 0.90 กลาง 
111 0.90 1.42 1.52 0.79 1.01 -0.22 -1.00 กลาง -0.12 0.75 0.79 -0.26 0.02 -0.28 -0.65 กลาง 0.74 1.23 1.33 0.56 0.89 -0.33 -1.34 กลาง 
112 0.72 1.09 1.06 0.67 0.76 -0.09 -0.44 กลาง -0.39 1.03 0.97 -0.35 -0.42 0.07 0.16 กลาง 0.16 0.89 0.92 0.20 0.14 0.06 0.24 กลาง 
113 -1.67 0.89 0.91 -1.65 -1.70 0.05 0.29 กลาง -0.86 1.10 1.08 -0.88 -0.84 -0.04 -0.10 กลาง -2.01 0.78 0.77 -1.93 -2.11 0.19 0.84 กลาง 

กลาง 114 -0.85 0.71 0.73 -1.01 -0.69 -0.31 -1.72 กลาง -1.07 0.92 0.89 -1.22 -0.93 -0.29 -0.72 กลาง -0.32 1.09 1.11 -0.47 -0.18 -0.30 -1.30 
0.83 1.37 1.28 1.27 0.48 0.78 3.54** หญงิ 0.79 1.43 1.35 1.65 0.11 1.55 3.34** หญงิ 1.57 1.32 1.15 2.31 1.07 1.23 4.22** หญงิ 115 

116 -1.73 1.05 1.09 -1.86 -1.59 -0.28 -1.56 กลาง -0.52 1.24 1.23 -0.80 -0.25 -0.55 -1.32 กลาง -2.08 0.84 0.86 -2.20 -1.93 -0.27 -1.22 กลาง 
117 0.60 1.80 1.73 0.72 0.50 0.21 0.99 กลาง 0.69 2.03 2.06 1.41 0.11 1.30 2.85** หญงิ 0.10 1.15 1.16 0.20 0.01 0.19 0.80 กลาง 
118 0.06 0.81 0.82 0.12 0.01 0.11 0.55 กลาง 0.39 0.84 0.83 0.73 0.11 0.63 1.41 กลาง -0.28 0.70 0.70 -0.15 -0.40 0.26 1.11 กลาง 

-0.10 1.32 1.32 0.39 -0.51 0.89 4.47** หญงิ -0.82 1.05 1.02 -0.53 -1.09 0.56 1.35 กลาง 0.03 1.59 1.55 0.34 -0.25 0.60 2.53* หญงิ 119 
0.13 0.84 0.89 -0.19 0.44 -0.63 -3.14** ชาย -0.30 0.89 0.89 -0.80 0.20 -0.99 -2.36* ชาย -0.76 0.50 0.53 -1.06 -0.46 -0.60 -2.71* ชาย 120 

121 -0.73 0.52 0.52 -0.78 -0.68 -0.11 -0.58 กลาง -0.86 0.57 0.57 -0.88 -0.84 -0.04 -0.10 กลาง -1.14 0.52 0.54 -1.18 -1.09 -0.08 -0.38 กลาง 
-0.34 0.72 0.73 -0.66 -0.02 -0.63 -3.32** ชาย -0.69 1.04 1.07 -0.71 -0.67 -0.04 -0.09 กลาง -0.62 0.92 0.91 -1.06 -0.18 -0.88 -3.93** กลาง 122 

123 -0.91 1.33 1.34 -0.71 -1.09 0.37 2.03* หญงิ 0.11 1.13 1.10 0.12 0.11 0.01 0.03 กลาง -0.31 1.23 1.22 -0.09 -0.51 0.41 1.79 กลาง 
124 -0.33 0.84 0.84 -0.29 -0.37 0.08 0.43 กลาง 0.20 0.93 0.97 0.02 0.38 -0.36 -0.82 กลาง -0.03 0.64 0.63 -0.01 -0.05 0.04 0.17 กลาง 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน 
ID 

202

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 
ชาย หญงิ 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
ชาย หญงิ 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
ชาย หญงิ 

ความ
ต่าง 

Z ผล 

                         

125 -0.37 1.92 1.90 -0.51 -0.23 -0.29 -1.51 กลาง 0.39 1.58 1.55 0.22 0.56 -0.35 -0.79 กลาง -0.45 1.55 1.55 -0.71 -0.20 -0.51 -2.23* ชาย 
126 0.64 1.01 0.99 0.84 0.46 0.38 1.76 กลาง 0.74 0.44 0.42 0.42 1.05 -0.63 -1.40 กลาง 0.91 0.62 0.61 0.72 1.07 -0.35 -1.39 กลาง 

-0.42 2.39 2.35 -0.05 -0.74 0.70 3.62** หญงิ -0.08 1.82 1.78 0.22 -0.33 0.55 1.28 กลาง -1.20 1.40 1.42 -1.01 -1.39 0.38 1.71 กลาง 127 
128 0.03 1.17 1.15 -0.07 0.13 -0.19 -0.97 กลาง 0.69 1.82 1.75 0.63 0.75 -0.13 -0.29 กลาง 0.54 1.32 1.27 0.47 0.60 -0.14 -0.56 กลาง 
129 -0.49 1.79 1.82 -0.44 -0.54 0.10 0.54 กลาง -0.43 1.03 1.04 -0.62 -0.25 -0.38 -0.90 กลาง -0.01 1.58 1.57 -0.09 0.06 -0.15 -0.64 กลาง 
130 -0.45 1.41 1.41 

   
-0.55 -0.35 -0.20 -1.06 กลาง -1.07 1.88 1.99 -0.80 -1.34 0.55 1.32 กลาง -0.11 1.26 1.27 -0.09 -0.12 0.03 0.14 กลาง 
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ตาราง 32 แสดงการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูใ้หค้ะแนนเมือ่เวลาผา่นไป จาํแนกเป็นรายบุคคล  
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน 
ID 

Logit Infit 
Outfi

t 
Logit Logit 

20

วนั 1 วนั 2 
ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
วนั 1 วนั 2 

ความ
ต่าง 

Z ผล Logit Infit Outfit 
Logit Logit 
วนั 1 วนั 2 

ความ
ต่าง 

Z ผล 

                         

1 0.85 0.66 0.68 1.25 0.50 0.75 4.91** ไมค่งที ่ 0.20 0.51 0.51 0.07 0.33 -0.26 -0.86 คงที ่ 0.76 0.78 0.76 1.27 0.31 0.97 5.61* ไมค่งที ่
2 -1.45 0.97 0.98 -1.31 -1.58 0.27 2.21** ไมค่งที ่ -1.20 1.72 1.72 -0.53 -1.85 1.32 4.61* ไมค่งที ่ -1.39 0.96 0.98 -1.17 -1.61 0.43 2.89* ไมค่งที ่
3 1.52 1.57 1.86 2.16 1.01 1.15 6.71** ไมค่งที ่ 1.36 2.80 3.14 2.35 0.55 1.79 5.40** ไมค่งที ่ 1.36 1.85 2.19 1.73 1.04 0.69 3.76* ไมค่งที ่
4 -0.37 1.46 1.55 -0.81 0.09 -0.90 -6.80** ไมค่งที ่ -1.20 0.67 0.68 -1.66 -0.73 -0.94 -3.31* ไมค่งที ่ -0.61 0.92 0.92 -1.02 -0.19 -0.83 -5.42* ไมค่งที ่
5 0.50 2.03 2.35 -0.20 1.31 -1.51 -10.21* ไมค่งที ่ 0.63 1.08 1.23 0.48 0.78 -0.30 -0.99 คงที ่ 0.67 1.14 1.25 0.94 0.43 0.51 3.04* ไมค่งที ่
6 -0.72 0.55 0.56 -0.25 -1.15 0.90 6.97** ไมค่งที ่ -0.73 0.98 1.00 -0.27 -1.17 0.89 3.11* ไมค่งที ่ -0.59 0.80 0.82 0.06 -1.19 1.25 8.04* ไมค่งที ่
7 -0.16 1.23 1.22 -0.95 0.78 -1.73 -12.53* ไมค่งที ่ -0.29 1.12 1.12 -1.26 0.74 -2.00 -6.80* ไมค่งที ่ 0.03 1.28 1.50 -0.80 0.98 -1.78 -10.93* ไมค่งที ่
8 -0.73 1.15 1.15 -0.10 -1.29 1.18 9.16** ไมค่งที ่ -0.25 0.77 0.77 -0.06 -0.44 0.38 1.30 คงที ่ -0.70 1.14 1.17 -0.28 -1.10 0.82 5.34* ไมค่งที ่
9 -0.82 0.75 0.75 -1.32 -0.30 -1.02 -8.03* ไมค่งที ่ 0.18 0.53 0.53 0.21 0.15 0.05 0.18 คงที ่ -0.52 0.78 0.79 -0.89 -0.15 -0.73 -4.75* ไมค่งที ่
10 -1.04 1.63 1.62 -1.21 -0.86 -0.35 -2.82* ไมค่งที ่ -0.10 1.65 1.64 -0.27 0.07 -0.34 -1.17 คงที ่ -0.76 1.58 1.58 -0.95 -0.56 -0.39 -2.59* ไมค่งที ่
11 0.46 1.40 1.56 1.11 -0.09 1.20 8.19* ไมค่งที ่ 0.61 1.30 1.34 1.52 -0.19 1.71 5.52* ไมค่งที ่ 0.81 1.08 1.09 1.37 0.32 1.05 6.07* ไมค่งที ่
12 0.13 1.56 1.51 0.03 0.23 -0.20 -1.44 คงที ่ 0.59 2.00 1.92 0.62 0.55 0.07 0.22 คงที ่ 0.15 1.28 1.28 0.32 -0.02 0.34 2.11* ไมค่งที ่

คงที ่ -1.42 1.11 1.12 -1.06 -1.78 0.72 4.76* ไมค่งที ่13 -1.42 0.99 0.99 -0.64 -2.19 1.55 12.23* ไมค่งที ่ -0.55 1.41 1.40 -0.65 -0.44 -0.21 -0.74 
14 1.19 0.92 0.91 1.65 0.79 0.86 5.35** ไมค่งที ่ 0.47 1.14 1.10 1.01 -0.02 1.03 3.38* ไมค่งที ่ 0.96 1.78 1.66 1.92 0.19 1.73 9.56* ไมค่งที ่
15 0.67 0.78 0.81 0.99 0.38 0.60 4.04** ไมค่งที ่ -0.77 1.55 1.56 0.81 -2.22 3.03 10.11* ไมค่งที ่ 0.69 1.23 1.21 1.16 0.27 0.89 5.23* ไมค่งที ่
16 0.86 0.77 0.79 0.67 1.05 -0.38 -2.50* ไมค่งที ่ 0.29 0.81 0.78 -0.10 0.69 -0.79 -2.65* ไมค่งที ่ 0.85 0.69 0.69 0.79 0.90 -0.11 -0.66 คงที ่
17 -1.05 1.19 1.21 -0.48 -1.59 1.11 8.80* ไมค่งที ่ 0.18 1.37 1.36 1.06 -0.60 1.66 5.51* ไมค่งที ่ 0.44 1.07 1.05 1.14 -0.18 1.32 7.85* ไมค่งที ่
18 0.00 0.90 0.88 -0.09 0.08 -0.17 -1.23 คงที ่ 0.00 0.65 0.67 -0.10 0.11 -0.21 -0.72 คงที ่ -0.05 0.88 0.89 0.26 -0.35 0.60 3.79* ไมค่งที ่
19 -0.30 1.22 1.22 -0.66 0.07 -0.73 -5.53* ไมค่งที ่ -0.17 1.40 1.41 -0.44 0.11 -0.55 -1.90 คงที ่ -0.61 1.23 1.25 -1.14 -0.07 -1.07 -6.94* ไมค่งที ่
20 -0.74 0.72 0.75 -0.68 -0.81 0.13 1.02 คงที ่ -1.01 0.82 0.85 -0.61 -1.41 0.80 2.79* ไมค่งที ่ -1.26 0.81 0.85 -1.14 -1.38 0.24 1.62 คงที ่
21 0.18 0.63 0.60 -0.13 0.50 -0.63 -4.50* ไมค่งที ่ 0.80 0.83 0.80 0.96 0.64 0.31 1.02 คงที ่ -0.02 0.71 0.70 -0.32 0.28 -0.60 -3.74* ไมค่งที ่
22 0.35 1.50 1.45 0.50 0.22 0.28 1.98* ไมค่งที ่ 0.61 1.35 1.29 0.34 0.88 -0.53 -1.75 คงที ่ 0.56 1.71 1.68 0.46 0.66 -0.20 -1.18 คงที ่
23 -0.38 0.77 0.75 -0.09 -0.65 0.56 4.26* ไมค่งที ่ 0.27 0.78 0.77 0.76 -0.19 0.95 3.17* ไมค่งที ่ -0.14 0.66 0.65 0.10 -0.36 0.46 2.90* ไมค่งที ่
24 -1.20 0.36 0.38 -1.14 -1.26 0.12 0.95 คงที ่ -0.48 0.54 0.54 -0.32 -0.64 0.33 1.13 คงที ่ -1.01 0.72 0.75 -0.53 -1.47 0.94 6.15* ไมค่งที ่

 

3 

คงที ่ 0.85 0.85 0.84 1.02 0.69 0.33 1.92 คงที ่25 0.81 0.95 0.91 0.97 0.66 0.32 2.10* ไมค่งที ่ 1.71 1.01 0.98 1.86 1.57 0.29 0.88 
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ตาราง 32 (ต่อ) 
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน 
ID 

Infit 
Outfi

t 
Logit Logit 

204 

Logit 
วนั 1 วนั 2 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
วนั 1 วนั 2 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
วนั 1 วนั 2 

ความ
ต่าง 

Z ผล 

                         

26 0.40 0.85 0.84 -0.10 0.96 -1.06 -7.36* ไมค่งที ่ 0.84 0.95 0.89 0.12 1.62 -1.50 -4.83* ไมค่งที ่ 0.82 0.76 0.74 0.38 1.29 -0.91 -5.27* ไมค่งที ่
27 -1.23 0.43 0.44 -1.32 -1.15 -0.17 -1.39 คงที ่ -0.99 0.41 0.41 -1.10 -0.89 -0.22 -0.76 คงที ่ -1.13 0.39 0.40 -1.17 -1.10 -0.07 -0.47 คงที ่
28 -0.92 0.73 0.73 -1.03 -0.81 -0.22 -1.76 คงที ่ -1.06 0.91 0.92 -0.98 -1.13 0.15 0.52 คงที ่ -0.65 0.90 0.88 -0.78 -0.52 -0.26 -1.68 คงที ่
29 -0.20 0.94 0.95 -0.13 -0.27 0.14 1.03 คงที ่ -0.04 1.26 1.27 0.62 -0.64 1.27 4.27* ไมค่งที ่ 0.27 0.91 0.92 0.23 0.31 -0.07 -0.46 คงที ่
30 -0.39 1.61 1.67 -0.09 -0.65 0.56 4.25* ไมค่งที ่ 0.03 1.89 1.83 -0.06 0.11 -0.17 -0.57 คงที ่ 0.04 1.85 1.82 0.07 0.01 0.06 0.40 คงที ่
31 0.64 0.76 0.77 0.67 0.60 0.07 0.48 คงที ่ 0.84 0.59 0.58 0.62 1.07 -0.45 -1.45 คงที ่ 0.61 0.45 0.46 0.42 0.80 -0.38 -2.27* ไมค่งที ่

คงที ่32 -0.28 0.97 0.95 -0.09 -0.45 0.35 2.66* ไมค่งที ่ 0.14 0.71 0.70 0.39 -0.10 0.49 1.66 คงที ่ -0.05 0.87 0.84 0.03 -0.13 0.16 1.02 
33 0.28 0.79 0.81 0.02 0.55 -0.53 -3.77* ไมค่งที ่ 1.04 1.15 1.09 0.72 1.36 -0.65 -2.07* ไมค่งที ่ 0.72 0.96 0.96 0.20 1.27 -1.07 -6.24* ไมค่งที ่
34 0.12 0.98 0.96 0.47 -0.20 0.67 4.79* ไมค่งที ่ 0.43 0.70 0.68 0.91 -0.02 0.93 3.06* ไมค่งที ่ 0.54 0.99 0.98 0.73 0.36 0.37 2.23* ไมค่งที ่
35 -0.65 0.63 0.64 -0.54 -0.77 0.23 1.81 คงที ่ -0.57 0.65 0.66 -0.44 -0.68 0.24 0.84 คงที ่ -0.46 0.60 0.60 -0.16 -0.76 0.60 3.88* ไมค่งที ่
36 -0.13 1.15 1.20 -0.55 0.32 -0.88 -6.47* ไมค่งที ่ -0.32 1.11 1.11 -1.10 0.51 -1.61 -5.51* ไมค่งที ่ -0.20 0.99 1.10 -0.28 -0.13 -0.15 -0.97 คงที ่
37 -0.35 0.85 0.86 0.04 -0.69 0.73 5.52* ไมค่งที ่ -1.04 0.74 0.75 -0.44 -1.61 1.16 4.06* ไมค่งที ่ -0.84 0.72 0.74 -0.44 -1.23 0.80 5.22* ไมค่งที ่

คงที ่ 0.35 0.70 0.70 0.60 0.11 0.49 2.99* ไมค่งที ่38 0.52 0.63 0.64 0.52 0.53 -0.01 -0.06 คงที ่ 0.22 0.88 0.87 0.30 0.15 0.14 0.48 
39 0.43 0.88 0.93 0.99 -0.06 1.04 7.16* ไมค่งที ่ -1.14 0.77 0.77 -0.94 -1.33 0.39 1.37 คงที ่ 0.40 1.07 1.07 0.96 -0.09 1.05 6.28* ไมค่งที ่
40 1.03 1.10 1.05 1.84 0.37 1.47 9.15* ไมค่งที ่ 0.73 0.54 0.55 1.26 0.24 1.02 3.30* ไมค่งที ่ 0.83 1.20 1.16 1.69 0.12 1.57 8.85* ไมค่งที ่
41 -0.67 0.88 0.88 -0.49 -0.84 0.34 2.70* ไมค่งที ่ -0.65 0.66 0.67 -0.78 -0.52 -0.26 -0.89 คงที ่ -1.12 0.81 0.81 -1.16 -1.08 -0.08 -0.55 คงที ่
42 1.35 0.81 0.91 1.42 1.29 0.13 0.82 คงที ่ 1.09 0.71 0.70 1.01 1.16 -0.16 -0.50 คงที ่ 1.21 0.73 0.87 1.37 1.05 0.32 1.79 คงที ่
43 0.35 1.47 1.46 0.64 0.09 0.55 3.83* ไมค่งที ่ 0.63 1.61 1.55 0.57 0.69 -0.12 -0.38 คงที ่ 0.44 2.23 2.14 0.46 0.43 0.04 0.22 คงที ่
44 -0.87 1.37 1.35 -0.64 -1.09 0.46 3.63* ไมค่งที ่ 0.49 1.57 1.52 0.25 0.74 -0.48 -1.60 คงที ่ -0.49 1.62 1.60 -0.35 -0.63 0.28 1.79 คงที ่
45 -0.32 0.79 0.79 -0.60 -0.03 -0.57 -4.34* ไมค่งที ่ -1.46 0.66 0.67 -1.34 -1.57 0.22 0.79 คงที ่ -0.72 0.59 0.63 -0.85 -0.58 -0.27 -1.75 คงที ่
46 0.03 1.80 1.80 0.86 -0.65 1.51 10.75* ไมค่งที ่ 0.75 1.22 1.24 1.80 -0.15 1.95 6.18* ไมค่งที ่ 0.39 1.56 1.60 1.05 -0.19 1.24 7.41* ไมค่งที ่
47 1.40 1.04 1.02 1.38 1.42 -0.04 -0.23 คงที ่ -1.24 0.57 0.58 -1.50 -0.97 -0.54 -1.89 คงที ่ 0.62 1.38 1.46 0.79 0.45 0.34 2.01* ไมค่งที ่
48 1.09 1.41 1.39 1.22 0.96 0.26 1.68 คงที ่ 0.38 1.07 1.05 0.43 0.33 0.11 0.35 คงที ่ 0.89 1.57 1.54 0.83 0.95 -0.11 -0.65 คงที ่
49 -0.86 1.26 1.29 -0.36 -1.33 0.97 7.63* ไมค่งที ่ -0.99 0.79 0.80 -1.10 -0.89 -0.22 -0.76 คงที ่ -0.56 1.28 1.33 0.10 -1.18 1.28 8.20* ไมค่งที ่
50 -0.18 0.50 0.49 -0.42 0.07 -0.49 -3.65* ไมค่งที ่ 0.25 0.89 0.87 0.21 0.29 -0.08 -0.26 คงที ่ -0.07 0.66 0.64 -0.28 0.14 -0.42 -2.63* ไมค่งที ่
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ตาราง 32 (ต่อ) 
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน 
ID 

Infit 
Outfi

t 
Logit Logit 

205 

Logit 
วนั 1 วนั 2 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
วนั 1 วนั 2 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
วนั 1 วนั 2 

ความ
ต่าง 

Z ผล 

                         

51 0.12 0.45 0.47 0.39 -0.14 0.53 3.82* ไมค่งที ่ -0.10 0.49 0.54 -0.36 0.15 -0.51 -1.75 คงที ่ 0.22 0.37 0.39 0.41 0.03 0.37 2.29* ไมค่งที ่
52 0.63 1.07 1.04 0.97 0.31 0.66 4.45* ไมค่งที ่ 0.25 0.98 0.98 -0.01 0.51 -0.52 -1.75 คงที ่ 0.46 0.98 0.97 0.49 0.44 0.05 0.30 คงที ่
53 0.30 0.86 0.85 0.51 0.11 0.40 2.81* ไมค่งที ่ -0.17 1.31 1.32 0.67 -0.93 1.60 5.39* ไมค่งที ่ -0.66 1.10 1.09 -0.19 -1.10 0.91 5.88* ไมค่งที ่
54 -0.71 0.91 0.91 -0.64 -0.77 0.13 1.03 คงที ่ -0.34 0.77 0.77 -0.23 -0.44 0.21 0.71 คงที ่ -0.64 0.78 0.77 -0.69 -0.58 -0.10 -0.68 คงที ่
55 0.05 1.23 1.24 0.54 -0.39 0.93 6.72* ไมค่งที ่ -0.36 1.18 1.18 -0.19 -0.52 0.33 1.15 คงที ่ 0.69 1.62 1.59 0.28 1.13 -0.84 -4.97* ไมค่งที ่
56 -0.84 1.52 1.49 -0.64 -1.02 0.38 3.01* ไมค่งที ่ -0.42 1.12 1.09 -1.06 0.24 -1.30 -4.49* ไมค่งที ่ -1.06 1.43 1.42 -0.99 -1.12 0.13 0.89 คงที ่
57 0.68 0.65 0.66 0.24 1.16 -0.92 -6.17* ไมค่งที ่ 0.77 0.65 0.66 0.39 1.16 -0.78 -2.52* ไมค่งที ่ 0.58 0.67 0.68 0.18 1.01 -0.83 -4.93* ไมค่งที ่

-0.45 1.40 1.42 -1.37 0.63 -2.00 -14.84* ไมค่งที ่ -0.12 0.92 0.93 -0.86 0.64 -1.50 -5.10* ไมค่งที ่ -0.28 1.14 1.17 -0.93 0.41 -1.34 -8.51* ไมค่งที ่58 
59 0.13 0.88 0.84 -0.14 0.41 -0.55 -3.93* ไมค่งที ่ -0.29 1.04 1.02 -0.49 -0.10 -0.38 -1.32 คงที ่ -0.22 0.95 0.93 -0.41 -0.03 -0.39 -2.46* ไมค่งที ่
60 0.15 1.15 1.15 0.60 -0.25 0.85 6.05* ไมค่งที ่ -0.71 1.49 1.47 -0.06 -1.33 1.27 4.39* ไมค่งที ่ -0.30 1.27 1.25 0.22 -0.77 0.99 6.27* ไมค่งที ่
61 -1.28 1.23 1.22 -0.83 -1.71 0.88 7.06* ไมค่งที ่ -1.44 1.36 1.36 -1.58 -1.29 -0.30 -1.05 คงที ่ -1.24 1.44 1.43 -1.17 -1.30 0.13 0.88 คงที ่
62 0.88 0.64 0.68 1.20 0.60 0.59 3.88* ไมค่งที ่ -0.40 0.69 0.69 -0.44 -0.36 -0.09 -0.31 คงที ่ 0.18 0.82 0.81 0.13 0.23 -0.10 -0.63 คงที ่

ไมค่งที ่63 0.16 1.31 1.34 0.44 -0.09 0.53 3.78* ไมค่งที ่ -0.57 1.07 1.06 0.16 -1.25 1.41 4.85* ไมค่งที ่ -0.33 1.19 1.20 0.02 -0.65 0.68 4.32* 
64 -0.09 1.14 1.09 -0.28 0.10 -0.38 -2.79* ไมค่งที ่ 0.14 1.76 1.91 0.03 0.24 -0.21 -0.71 คงที ่ -0.18 0.81 0.81 -0.16 -0.21 0.06 0.37 คงที ่
65 0.51 0.69 0.67 0.28 0.75 -0.47 -3.25* ไมค่งที ่ 0.68 0.71 0.68 0.81 0.55 0.26 0.85 คงที ่ 0.49 0.91 0.89 0.10 0.90 -0.80 -4.82* ไมค่งที ่
66 0.78 1.33 1.26 0.26 1.36 -1.10 -7.27* ไมค่งที ่ 1.42 1.37 1.31 0.57 2.35 -1.78 -5.42* ไมค่งที ่ 1.36 1.10 1.03 1.24 1.48 -0.24 -1.34 คงที ่
67 -0.65 0.63 0.64 -0.21 -1.05 0.83 6.46* ไมค่งที ่ -1.10 0.40 0.41 -0.78 -1.41 0.63 2.22* ไมค่งที ่ -0.62 0.67 0.68 -0.22 -1.01 0.79 5.13* ไมค่งที ่
68 0.08 0.66 0.70 0.32 -0.15 0.47 3.39* ไมค่งที ่ -0.61 0.87 0.89 0.12 -1.29 1.41 4.84* ไมค่งที ่ -0.29 0.72 0.72 -0.08 -0.49 0.41 2.62* ไมค่งที ่

คงที ่69 -1.23 1.44 1.45 -1.31 -1.15 -0.16 -1.33 คงที ่ -1.22 2.39 2.38 -1.46 -0.97 -0.50 -1.75 คงที ่ -1.34 1.43 1.43 -1.43 -1.25 -0.18 -1.23 
70 1.47 0.95 0.98 1.12 1.84 -0.72 -4.32* ไมค่งที ่ 1.55 1.53 1.60 0.91 2.23 -1.32 -4.02* ไมค่งที ่ 1.26 1.17 1.21 0.66 1.93 -1.27 -6.95* ไมค่งที ่
71 -0.51 1.19 1.22 -0.25 -0.75 0.50 3.86* ไมค่งที ่ -1.42 0.55 0.57 -1.18 -1.65 0.46 1.64 คงที ่ -0.63 1.30 1.32 -0.69 -0.57 -0.12 -0.76 คงที ่
72 2.09 0.69 0.68 1.86 2.33 -0.47 -2.57* ไมค่งที ่ 1.87 0.81 0.77 1.47 2.29 -0.82 -2.44* ไมค่งที ่ 2.30 0.59 0.57 2.17 2.44 -0.26 -1.24 คงที ่
73 0.20 1.45 1.44 -0.39 0.88 -1.27 -8.95* ไมค่งที ่ 0.80 1.96 1.94 -0.65 2.54 -3.19 -9.84* ไมค่งที ่ 0.14 1.63 1.63 -0.71 1.10 -1.81 -11.00* ไมค่งที ่
74 0.87 0.87 0.90 0.70 1.05 -0.36 -2.35* ไมค่งที ่ 0.49 1.03 1.03 0.39 0.60 -0.21 -0.69 คงที ่ 1.10 0.97 0.94 1.09 1.10 0.00 -0.02 คงที ่
75 0.35 0.78 0.78 0.34 0.35 -0.01 -0.08 คงที ่ 0.09 0.79 0.78 0.03 0.15 -0.12 -0.42 คงที ่ 0.02 0.89 0.89 -0.44 0.51 -0.94 -5.89* ไมค่งที ่
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ตาราง 32 (ต่อ) 
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน 
ID 

Infit 
Outfi

t 
Logit Logit 

206 

Logit 
วนั 1 วนั 2 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
วนั 1 วนั 2 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
วนั 1 วนั 2 

ความ
ต่าง 

Z ผล 

                         

76 0.46 0.90 0.89 1.00 -0.01 1.01 6.91* ไมค่งที ่ 0.47 1.09 1.07 0.91 0.07 0.84 2.77* ไมค่งที ่ 0.40 1.04 1.02 1.02 -0.14 1.16 6.93* ไมค่งที ่
77 1.06 0.72 0.72 0.81 1.31 -0.50 -3.23* ไมค่งที ่ 0.56 0.63 0.63 0.39 0.74 -0.35 -1.15 คงที ่ 1.31 0.81 0.82 1.09 1.53 -0.44 -2.42* ไมค่งที ่
78 -0.89 0.70 0.70 -0.85 -0.92 0.07 0.55 คงที ่ -0.87 0.64 0.65 -0.61 -1.13 0.52 1.81 คงที ่ -0.52 0.64 0.67 -0.26 -0.78 0.53 3.40* ไมค่งที ่
79 0.48 0.55 0.54 0.71 0.27 0.44 3.05* ไมค่งที ่ -0.21 0.55 0.54 -0.06 -0.36 0.30 1.02 คงที ่ 0.46 0.77 0.75 0.78 0.16 0.61 3.69* ไมค่งที ่
80 0.98 0.56 0.61 0.62 1.36 -0.75 -4.82* ไมค่งที ่ 0.43 0.64 0.67 0.25 0.60 -0.35 -1.15 คงที ่ 1.07 0.91 0.91 0.49 1.73 -1.24 -6.93* ไมค่งที ่

ไมค่งที ่81 0.21 0.97 0.98 0.54 -0.08 0.63 4.44* ไมค่งที ่ 0.70 0.75 0.72 0.57 0.83 -0.26 -0.84 คงที ่ 0.40 0.90 0.90 0.73 0.09 0.65 3.91* 
82 -0.78 0.80 0.81 -0.68 -0.88 0.21 1.65 คงที ่ -0.69 0.88 0.88 -0.69 -0.68 -0.01 -0.03 คงที ่ -0.76 0.64 0.65 -0.86 -0.67 -0.20 -1.30 คงที ่
83 1.76 0.89 0.96 2.25 1.36 0.88 4.98* ไมค่งที ่ 0.70 0.67 0.68 1.01 0.42 0.59 1.92 คงที ่ 1.65 1.10 1.09 2.09 1.27 0.82 4.24* ไมค่งที ่
84 -0.32 0.97 0.97 -0.13 -0.50 0.37 2.78* ไมค่งที ่ -0.10 0.70 0.69 -0.06 -0.15 0.09 0.30 คงที ่ -0.48 0.88 0.87 -0.76 -0.19 -0.57 -3.68* ไมค่งที ่
85 0.76 0.68 0.69 0.23 1.35 -1.12 -7.40* ไมค่งที ่ 1.21 0.59 0.57 0.91 1.52 -0.61 -1.92 คงที ่ 0.72 0.77 0.75 0.22 1.25 -1.04 -6.07* ไมค่งที ่
86 -0.08 0.47 0.49 0.10 -0.24 0.35 2.56* ไมค่งที ่ 0.34 0.67 0.69 0.53 0.15 0.37 1.24 คงที ่ 0.01 0.69 0.72 0.54 -0.48 1.02 6.35* ไมค่งที ่
87 0.53 0.87 0.89 -0.08 1.22 -1.30 -8.82* ไมค่งที ่ 0.63 0.81 0.87 -0.10 1.41 -1.52 -4.94* ไมค่งที ่ 0.57 1.04 1.09 -0.28 1.57 -1.85 -10.75* ไมค่งที ่
88 -0.94 0.47 0.49 -1.06 -0.81 -0.24 -1.95 คงที ่ -1.10 0.46 0.47 -1.26 -0.93 -0.34 -1.19 คงที ่ -0.94 0.55 0.56 -1.11 -0.77 -0.34 -2.28* ไมค่งที ่
89 0.26 0.96 0.99 0.10 0.42 -0.31 -2.21* ไมค่งที ่ 0.22 0.67 0.69 0.34 0.11 0.23 0.78 คงที ่ 0.40 0.78 0.81 0.41 0.40 0.01 0.05 คงที ่
90 -0.17 0.83 0.82 0.16 -0.47 0.63 4.65* ไมค่งที ่ 0.20 1.32 1.32 0.91 -0.44 1.35 4.49* ไมค่งที ่ -0.36 1.08 1.07 -0.03 -0.68 0.65 4.15* ไมค่งที ่
91 -0.70 0.50 0.50 -0.77 -0.62 -0.15 -1.19 คงที ่ -0.63 0.40 0.41 -0.44 -0.81 0.36 1.26 คงที ่ -0.69 0.43 0.44 -0.57 -0.82 0.25 1.61 คงที ่
92 -0.47 0.70 0.73 -0.53 -0.42 -0.11 -0.86 คงที ่ 0.63 3.06 3.30 2.41 -0.77 3.18 9.73* ไมค่งที ่ -0.64 0.86 0.93 -0.39 -0.88 0.49 3.22* ไมค่งที ่
93 1.02 0.95 0.93 0.63 1.44 -0.81 -5.22* ไมค่งที ่ 1.26 0.58 0.58 1.58 0.97 0.61 1.90 คงที ่ 0.60 0.81 0.82 0.26 0.95 -0.69 -4.11* ไมค่งที ่
94 -1.63 1.57 1.56 -2.17 -1.10 -1.07 -8.62* ไมค่งที ่ -1.14 1.69 1.66 -1.86 -0.40 -1.47 -5.14* ไมค่งที ่ -1.16 1.66 1.67 -1.36 -0.95 -0.41 -2.73* ไมค่งที ่
95 0.31 0.76 0.76 0.31 0.30 0.01 0.05 คงที ่ 0.87 0.68 0.68 0.62 1.12 -0.50 -1.60 คงที ่ -0.26 0.57 0.57 -0.71 0.21 -0.93 -5.89* ไมค่งที ่
96 -0.42 0.56 0.55 -0.76 -0.06 -0.70 -5.35* ไมค่งที ่ -0.34 0.62 0.62 -0.36 -0.31 -0.05 -0.16 คงที ่ -0.30 0.49 0.50 -0.40 -0.20 -0.20 -1.29 คงที ่
97 0.12 0.53 0.53 0.02 0.23 -0.21 -1.51 คงที ่ -0.12 0.55 0.56 0.07 -0.31 0.39 1.32 คงที ่ 0.18 0.42 0.45 0.11 0.24 -0.13 -0.79 คงที ่
98 0.23 0.58 0.59 0.19 0.28 -0.08 -0.60 คงที ่ 0.25 0.69 0.67 -0.06 0.55 -0.61 -2.05* ไมค่งที ่ 0.31 0.48 0.47 0.30 0.32 -0.02 -0.13 คงที ่
99 -0.28 1.64 1.61 -0.47 -0.08 -0.38 -2.90* ไมค่งที ่ 0.43 0.69 0.69 0.39 0.46 -0.07 -0.25 คงที ่ -0.56 1.13 1.12 -0.75 -0.37 -0.38 -2.44* ไมค่งที ่

คงที ่ -0.58 1.61 1.61 -0.37 -0.79 0.43 2.77* ไมค่งที ่100 -0.72 1.95 1.94 -0.70 -0.74 0.04 0.33 คงที ่ -0.79 1.05 1.05 -0.86 -0.73 -0.13 -0.47 
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ตาราง 32 (ต่อ) 
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน 
ID 

Infit 
Outfi

t 
Logit Logit 

207

Logit 
วนั 1 วนั 2 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
วนั 1 วนั 2 

ความ
ต่าง 

Logit Infit Outfit 
Logit Logit 

Z ผล 
วนั 1 วนั 2 

ความ
ต่าง 

Z ผล 

                         

101 -0.09 1.09 1.07 -0.29 0.11 -0.40 -2.93* ไมค่งที ่ 1.09 0.84 0.81 1.47 0.74 0.73 2.32* ไมค่งที ่ 0.69 0.87 0.85 0.99 0.41 0.57 3.38* ไมค่งที ่
102 0.10 0.95 0.94 0.01 0.19 -0.18 -1.30 คงที ่ -0.67 1.08 1.07 -1.42 0.11 -1.53 -5.32* ไมค่งที ่ -0.62 1.06 1.06 -1.10 -0.12 -0.99 -6.41* ไมค่งที ่
103 0.31 0.83 0.83 -0.20 0.88 -1.07 -7.51* ไมค่งที ่ 0.89 1.17 1.20 -0.01 1.89 -1.90 -6.05* ไมค่งที ่ 0.75 1.37 1.36 0.11 1.47 -1.35 -7.84* ไมค่งที ่
104 -0.27 1.03 1.00 0.12 -0.63 0.75 5.64* ไมค่งที ่ 0.09 1.47 1.45 -0.01 0.20 -0.21 -0.72 คงที ่ -0.16 1.11 1.10 -0.59 0.29 -0.89 -5.60* ไมค่งที ่
105 0.51 0.64 0.66 0.02 1.05 -1.04 -7.08* ไมค่งที ่ 0.40 0.63 0.68 -0.01 0.83 -0.84 -2.80* ไมค่งที ่ 0.18 0.59 0.64 0.39 -0.02 0.41 2.52* ไมค่งที ่
106 -0.38 1.12 1.13 -0.87 0.15 -1.02 -7.71* ไมค่งที ่ -1.22 0.91 0.92 -2.23 -0.19 -2.04 -7.08* ไมค่งที ่ -0.38 1.32 1.33 -1.13 0.43 -1.55 -9.85* ไมค่งที ่
107 0.20 0.82 0.85 0.32 0.08 0.24 1.71 คงที ่ 0.45 1.31 1.31 1.26 -0.27 1.53 5.01* ไมค่งที ่ 0.57 0.88 0.90 0.73 0.43 0.31 1.83 คงที ่
108 0.48 0.88 0.89 0.19 0.79 -0.60 -4.11* ไมค่งที ่ 0.05 0.79 0.78 -0.40 0.51 -0.91 -3.08* ไมค่งที ่ 0.71 0.91 0.94 0.86 0.56 0.30 1.79 คงที ่
109 0.48 0.66 0.67 0.61 0.35 0.25 1.74 คงที ่ 0.05 0.57 0.59 -0.10 0.20 -0.30 -1.01 คงที ่ -0.08 0.58 0.60 -0.32 0.16 -0.48 -3.02* ไมค่งที ่
110 -0.64 1.08 1.06 -0.64 -0.63 -0.01 -0.10 คงที ่ -0.29 0.95 0.93 -0.40 -0.19 -0.21 -0.73 คงที ่ -0.53 1.09 1.10 -0.56 -0.50 -0.06 -0.37 คงที ่
111 0.74 1.17 1.21 0.88 0.60 0.28 1.85 คงที ่ -0.21 0.70 0.71 -0.10 -0.31 0.21 0.73 คงที ่ 0.67 1.01 1.05 0.70 0.63 0.07 0.42 คงที ่
112 0.14 0.92 0.94 0.70 -0.35 1.04 7.42* ไมค่งที ่ -0.38 0.71 0.70 -0.36 -0.40 0.04 0.13 คงที ่ -0.31 0.77 0.79 0.16 -0.75 0.91 5.80* ไมค่งที ่

ไมค่งที ่ -1.42 1.06 1.07 -0.82 -2.01 1.19 4.17* ไมค่งที ่ -1.93 0.67 0.67 -1.88 -1.98 0.10 0.67 คงที ่113 -1.86 0.80 0.81 -1.59 -2.14 0.55 4.43* 
114 -0.63 0.63 0.66 -0.81 -0.46 -0.35 -2.73* ไมค่งที ่ -0.69 0.89 0.87 -1.02 -0.36 -0.67 -2.32* ไมค่งที ่ -0.33 0.89 0.92 -0.29 -0.36 0.07 0.43 คงที ่
115 1.09 1.79 1.63 0.81 1.39 -0.58 -3.71* ไมค่งที ่ 1.29 1.83 1.68 0.76 1.83 -1.07 -3.34* ไมค่งที ่ 1.51 1.42 1.25 1.49 1.52 -0.02 -0.13 คงที ่
116 -1.51 1.13 1.17 -1.64 -1.39 -0.25 -2.07* ไมค่งที ่ -0.63 1.33 1.34 -0.49 -0.77 0.28 0.97 คงที ่ -1.62 1.19 1.21 -1.94 -1.31 -0.62 -4.15* ไมค่งที ่
117 0.52 1.45 1.42 0.59 0.46 0.13 0.89 คงที ่ 0.99 1.61 1.62 0.67 1.31 -0.65 -2.07* ไมค่งที ่ 0.19 1.08 1.08 0.10 0.28 -0.18 -1.11 คงที ่
118 0.12 0.65 0.65 0.07 0.17 -0.10 -0.75 คงที ่ 0.31 0.63 0.62 0.39 0.24 0.15 0.49 คงที ่ -0.05 0.64 0.64 -0.26 0.16 -0.42 -2.63* ไมค่งที ่
119 0.08 1.38 1.36 -0.09 0.26 -0.35 -2.54* ไมค่งที ่ -0.77 0.79 0.78 -0.78 -0.77 -0.01 -0.04 คงที ่ 0.07 1.43 1.39 0.03 0.10 -0.06 -0.40 คงที ่
120 0.27 0.63 0.65 0.13 0.42 -0.28 -2.00* ไมค่งที ่ -0.02 0.57 0.58 -0.27 0.24 -0.52 -1.75 คงที ่ -0.30 0.70 0.72 -0.70 0.11 -0.81 -5.18* ไมค่งที ่
121 -0.75 0.61 0.61 -0.69 -0.81 0.11 0.89 คงที ่ -0.83 0.60 0.60 -0.82 -0.85 0.03 0.10 คงที ่ -0.98 0.52 0.54 -1.06 -0.91 -0.15 -1.00 คงที ่
122 -0.18 1.30 1.28 -0.32 -0.03 -0.29 -2.18* ไมค่งที ่ 0.20 1.32 1.32 -0.65 1.12 -1.77 -5.89* ไมค่งที ่ -0.41 0.97 0.97 -0.57 -0.25 -0.32 -2.06* ไมค่งที ่
123 -0.58 1.16 1.17 -0.86 -0.28 -0.58 -4.53* ไมค่งที ่ -0.42 0.97 0.96 0.12 -0.93 1.05 3.59* ไมค่งที ่ -0.34 1.20 1.19 -0.28 -0.39 0.11 0.74 คงที ่
124 0.00 0.86 0.84 -0.31 0.32 -0.64 -4.64* ไมค่งที ่ 0.36 0.63 0.64 0.21 0.51 -0.30 -1.00 คงที ่ 0.07 0.57 0.56 -0.02 0.16 -0.18 -1.12 คงที ่

คงที ่125 -0.40 1.51 1.51 -0.35 -0.45 0.10 0.78 คงที ่ 0.20 1.08 1.07 0.39 0.02 0.36 1.22 คงที ่ -0.42 1.17 1.18 -0.41 -0.42 0.00 0.03 
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ตาราง 32 (ต่อ) 
 

แยกองคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ ผสมผสาน 
ID 

Logit Infit 
Outfi

t 
Logit 
วนั 1 

Logit 
วนั 2 

ความ
ต่าง 

Z ผล Logit Infit Outfit 
Logit 
วนั 1 

Logit 
วนั 2 

ความ
ต่าง 

Z ผล Logit Infit Outfit 
Logit 
วนั 1 

Logit 
วนั 2 

ความ
ต่าง 

Z ผล 

                         

126 0.66 0.78 0.77 0.62 0.71 -0.09 -0.62 คงที ่ 0.56 0.49 0.47 0.72 0.42 0.30 0.98 คงที ่ 0.74 0.53 0.52 0.86 0.62 0.25 1.46 คงที ่
127 -0.15 2.19 2.16 -0.40 0.10 -0.50 -3.72* ไมค่งที ่ 0.05 1.64 1.62 -0.06 0.15 -0.21 -0.72 คงที ่ -0.39 1.93 1.93 -1.11 0.40 -1.51 -9.62* ไมค่งที ่
128 0.04 1.28 1.27 0.04 0.04 0.00 0.00 คงที ่ 0.45 1.57 1.50 0.67 0.24 0.43 1.41 คงที ่ 0.31 1.38 1.33 0.52 0.11 0.41 2.48* ไมค่งที ่
129 -0.30 1.46 1.45 -0.47 -0.13 -0.34 -2.57* ไมค่งที ่ -0.27 1.03 1.03 -0.40 -0.15 -0.26 -0.88 คงที ่ -0.15 1.53 1.51 0.00 -0.29 0.28 1.79 คงที ่
130 -0.20 1.06 1.07 -0.42 0.04 -0.46 -3.44* ไมค่งที ่ -0.87 1.43 1.48 -1.02 -0.73 -0.30 -1.04 คงที ่ -0.15 1.01 1.00 -0.09 -0.20 0.11 0.69 คงที ่
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ภาคผนวก ค 
คู่มือการใช้โปรแกรม  EDUG และ FACETS 
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คู่มือการใช้โปรแกรม  EDUG 6.1-e 
 
 ผูว้จิยันําผลคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะหโ์ดยใชโ้มเดลการสรปุอา้งองิ เพื่อศกึษาความแปรปรวน
จากแหล่งต่าง  ๆ ของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัโดยใชก้ารออกแบบเอกภพสาํหรบัสององคป์ระกอบ (Two-Facet 
Design) แบบ Two-Facet Crossed Design โดยใชโ้ปรแกรม EDUG version 6.1-e กาํหนดให ้Population 
คอื นกัเรยีน (P) วธิกีารตรวจใหค้ะแนน (I) และ Facet 2 ผูใ้หค้ะแนน (R) Design คอื p X i X r design  
G-Study คอื กลุ่มตวัอยา่ง 50 คน ถกูใหค้ะแนนโดยใชว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนน 3 วธิ ีโดยมผีูต้รวจใหค้ะแนน 
3 คน ดงัขัน้ตอนต่อไปน้ี 
 
ขัน้ท่ี 1 ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก http://www.irdp.ch/edumetrie/englishprogram.htm โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
 

 

ดาวน์โหลดท่ีน่ี 
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ขัน้ท่ี 2 เปิดโปรแกรมจาก Start 

 
 

จะพบหน้าจอดงัน้ี 
 

 
 

ขัน้ท่ี 3 ตัง้ชื่อไฟลส์าํหรบั Output โดยเลอืก File>New>ตัง้ชื่อ "GT_Mail" จากนัน้เลอืก Open 
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จะพบหน้าจอน้ี 
 

 
 
ขัน้ท่ี 4 กรอกขอ้มลู จากนัน้นําเขา้ขอ้มลูโดยเลอืก Insert data โดยเราสามารถเลอืกไดว้า่ตอ้งการใช้
ขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูดบิ Scores หรอื Sums of Squares  
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 ในทีน้ี่ผูว้จิยัใชข้อ้มลูดบิซึง่สามารถคดัลอกไดจ้าก Excel โดยทีโ่ปรแกรมไดต้ัง้คา่ขอ้มลูใหแ้ลว้วา่
คอลมัน์หรอืแถวคอือะไร  
 

 
 
ขัน้ท่ี 5 เพื่อความสะดวกใหเ้ลอืก Reports > RTF format (Word) เพือ่ใหO้utput แสดงใน MicroSolf 
Office Word จากนัน้สัง่ใหเ้ครือ่งคาํนวณเลอืก Compute ดา้นล่างซา้ย 
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จะได ้Output ในรปูแบบ MicroSolf Office Word  
 

 
 

ตวัอย่าง Output  จากโปรแกรม EDUG 6.1-e 
 
File D:\20_03_56\GT_Mail.gen  -  [2013-03-20 02:07] 
 
GT_Mail 
 
 
Observation and Estimation Designs 
 

Label Levels Univ. Reduction (levels to exclude) Facet 

Person P 50 INF  
I 3 INF  Item 

Rater R 3 INF  

 

Analysis of variance 
 

   Components  

SS df MS Random Mixed Corrected % SE Source 

P 139.12998 49 2.83939 0.24416 0.24416 0.24416 21.2 0.06421 
10.39694 2 5.19847 0.01434 0.01434 0.01434 1.2 0.02744 I 

R 77.46039 2 38.73019 0.23487 0.23487 0.23487 20.4 0.18299 
34.10163 98 0.34798 -0.05251 -0.05251 -0.05251 0.0 0.02358 PI 

PR 78.35119 98 0.79950 0.09800 0.09800 0.09800 8.5 0.04132 
12.82184 4 3.20546 0.05400 0.05400 0.05400 4.7 0.03703 IR 

PIR 99.07632 196 0.50549 0.50549 0.50549 0.50549 43.9 0.05080 

Total 451.33829 449     100%  
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G Study Table 
(Measurement design P/IR) 
 

Source 
of 
variance 

Differ- 
entiation 
variance 

Source 
of 
variance 

Relative 
error 
variance 

 
% 
relative 

Absolute 
error 
variance 

 
% 
absolute 

P 0.24416  .....  .....  
..... I .....  0.00478 2.7  

 ..... R .....  0.07829 44.0 
..... PI (0.00000) 0.0 (0.00000) 0.0  

 ..... PR 0.03267 36.8 0.03267 18.4 
..... IR .....  0.00600 3.4  

 ..... PIR 0.05617 63.2 0.05617 31.6 

Sum of 
variances 

0.24416  0.08883 100% 0.17790 100% 

Standard 
deviation 

0.49412  Relative SE:  0.29805 Absolute SE:  0.42179 

Coef_G relative  0.73 
Coef_G absolute  0.58 

 
Grand mean for levels used:  2.67611 
Variance error of the mean for levels used:  0.09573 
Standard error of the grand mean:  0.30940 
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คู่มือการใช้โปรแกรม FACETS 3.70.1 
 
 ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมเพื่อนําเสนอ พารามเิตอรข์องนกัเรยีนเพื่อแสดงใหเ้หน็คา่เฉลีย่ของความสามารถ
ของนกัเรยีน จาํนวน 50 คน พารามเิตอรข์องขอ้สอบเรยีงความ เพือ่แสดงใหเ้หน็คา่ความยากในการเปลีย่น
ขัน้ของการใชเ้กณฑท์ัง้ 3 รปูแบบวา่เป็นไปตามลาํดบัและมคีวามเทีย่งตรงในการเปลีย่นขัน้หรอืไม ่และ
พารามเิตอรผ์ูต้รวจใหค้ะแนน เพื่อแสดงใหเ้หน็คา่เฉลีย่ของความเขม้งวดโดยรวมของผูใ้หค้ะแนน ทัง้ 
130  คน และเพือ่ศกึษาคุณลกัษณะของผูใ้หค้ะแนน คอื ความเขม้งวด/ใจดขีองผูใ้หค้ะแนน ความลําเอยีง
ดา้นเพศของผูใ้หค้ะแนน และการทาํหน้าทีต่่างกนัของผูใ้หค้ะแนนเมื่อเวลาผา่นไป  
 
ขัน้ท่ี 1 เตรยีมขอ้มลูนําเขา้ใหอ้ยูใ่นรปู "," (comma: *.csv) ใน Excel โดยเรยีงลาํดบัตาม Facet ทีต่อ้งการ
คาํนวณ เชน่ นกัเรยีน คร ู ขอ้สอบ แลว้จงึเป็นคะแนน 
 
ตวัอยา่งการ key ขอ้มลูแบบแยกองคป์ระกอบ 

examinee item 1 2 3 4 rater 

1 1 1-4 2 3 2 1 

1 2 1-4 2 1 2 2 

1 3 1-4 2 2 2 1 

1 4 1-4 1 1 1 2 

1 5 1-4 2 2 3 1 

1 6 1-4 2 2 1 1 

1 7 1-4 1 2 3 1 

1 8 1-4 1 1 2 2 

1 9 1-4 2 1 2 1 

1 10 1-4 2 1 2 2 

 
ตวัอยา่งการ key ขอ้มลูแบบรวมองคป์ระกอบ 

examinee rated rater 

1 1 2 

1 2 3 

1 3 2 

1 4 2 

1 5 3 

1 6 2 

1 7 3 

1 8 1 

1 9 3 

1 10 2 
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ตวัอยา่งการ key ขอ้มลูแบบผสมผสาน 
examinee item 1 2 3 rater 

1 1 1-3 2 1 1 

1 2 1-3 2 1 1 

1 3 1-3 2 2 2 

1 4 1-3 1 1 1 

1 5 1-3 2 2 1 

1 6 1-3 2 2 1 

1 7 1-3 3 2 1 

1 8 1-3 1 1 2 

1 9 1-3 2 2 1 

1 10 1-3 2 2 1 

 

จากนัน้ save ขอ้มลูจาก *.xlsx เป็น *.csv แลว้เปิดโดยใช ้Notepad 
 
ขัน้ท่ี 2 สรา้งคาํสัง่การคาํนวณใน Notepad ดงัน้ี 
 

ตวัอย่างคาํสัง่ให้คาํนวณความเข้มงวด/ใจดี  
  โดยใช้เกณฑก์ารให้คะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ 
Title = Analytic Scoring Rubrics for SL   -->ตัง้ชื่อ 

facet = 3  -->จาํนวน Facets ทีใ่ชค้าํนวณ 

Unexpected = 2  -->ใหร้ายงานเมือ่พบคา่ Standardized Residual มคีา่มากกวา่ 2 

Pt-biserial = measure  -->ใหค้าํนวณคา่ Point Biserial 
Inter-rater = 2  --> บอกวา่ ใหค้าํนวณ Inter-rater ซึง่อยูบ่น Facet ที2่ 

Model = ?,?,?,Essay   --> บอกวา่ใหร้ายงานคา่ทุกโมเดล 

Rating scale = Essay,R5  -->ตัง้ชื่อสเกลกาํหนดคา่เพือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ยขึน้ในตารางรายงานผล PCM 
1 = lowest 
3 = middle 
5 = highest 
*  --->ทุกครัง้ทีจ่ะเริม่คาํสัง่ใหมใ่หใ้ส ่* เพือ่บอกวา่จบคาํสัง่ 
Labels=    --> บอกวา่จะตัง้ชือ่ใหต้วัแปร 
1,Student  --> Facetที ่1 คอื นกัเรยีน 
1=Korkiat  
2=Kunakorn 
3=Jatapat 
4=Jittakorn 
5=Chalerm 
... 
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48=Aranya 
49=Angsuma 
50=Artittaya 
*  -->  จบ 
2,Teacher   --> Facet ที ่2 คอื คร ู
1=Kathawut 
2=Chrin 
3=Trin 
4=Bandasak 
5=Boonkerd 
.... 
128=Saranya 
129=Sasirat 
130=Sureeporn 
*   --> จบ 

3,Traits -->Facet ที ่3 คอื ขอ้สอบ (แบบแยกองคป์ระกอบม ี4 ประเดน็) 
1=Topic 
2=Pattern 
3=Presentation 
4=Word 
* --> จบ 

Data=  --> ขอ้มลู  
1,1,1-4,2,3,2,1   
2,1,1-4,2,1,2,2 
3,1,1-4,2,2,2,1 
4,1,1-4,1,1,1,2 
5,1,1-4,2,2,3,1 
6,1,1-4,2,2,1,1 
... 
48,130,1-4,4,4,4,4 
49,130,1-4,4,4,3,2 
50,130,1-4,2,2,3,2 
หลงัขอ้มลูชุดสดุทา้ยไมต่อ้งใส ่* ปล่อยใหว้า่งไวเ้ฉยๆ  จากนัน้บนัทกึขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
เชน่  analytic_SL.txt (*.txt อตัโนมตั)ิ 
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ขัน้ท่ี 2 เปิดโปรแกรม FACETS 3.70.1 จาก Start 

 
 
จะพบหน้าจอดงัน้ี 
 

 
 
ขัน้ที ่3  เปิดคาํสัง่ทีเ่ขยีนไว ้ เลอืก File>Specification File Name? 
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เลอืกคาํสัง่ analytic_SL ทีบ่นัทกึไว ้
 

 
 
จะพบหน้าจอทีถ่ามวา่มอีะไรจะเพิม่หรอืไม ่ ถา้ไม ่ ใหเ้ลอืก OK 
 

 
 
ขัน้ท่ี 4 โปรแกรมจะตัง้ชื่อ Output ให ้แต่ถา้ไมพ่อใจสามารถเปลีย่นได ้จากนัน้เลอืก Open  
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ขัน้ท่ี 5 โปรแกรมจะรนัขอ้มลูเมือ่เสรจ็แลว้จะบอกเวลาทีใ่ชค้าํนวณ 
 

 
 
จากนัน้โปรแกรมจะเปิด Output ออกมาใหนํ้ามาใชไ้ดท้นัท ี
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