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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 
1. เพ่ือสรางและหาคุณภาพของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลไดแก ความ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความเชื่อม่ันของผูประเมิน อํานาจจําแนก ความเที่ยงตรงเชงิโครงสราง และ
ความเชื่อม่ันของแบบประเมิน 

  2. เพ่ือศึกษาระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของ
โรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายและหญิง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 โรงเรียน
นํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 13 โรงเรียนแบงเปนกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาคุณภาพของแบบประเมิน 
จํานวน 170 คน  โดยวิธีการสุมแบบสามขั้นตอน (Three-Stage Random Sampling) และกลุม
ตัวอยางที่ใชศึกษาระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลจํานวน 428 คน เปนนักเรียนชาย  237 คนและ
นักเรียนหญิง 191 คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)  
 ผลการวิจัยสรปุไดวาแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟตุบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคุณภาพ ดังน้ี 

1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูที่
คาดหวังกับขอปฏิบัต ิ มีคาอยูระหวาง 0.50 ถึง 1.00 และคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอปฏิบัติ
กับเกณฑการใหคะแนน มีคาอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 
 2. คาความเชือ่ม่ันของผูประเมิน 2 ทาน จากทั้ง 3 โรงเรียน มีคาตั้งแต 0.89 - 0.92      
 3. คาอํานาจจําแนกของแบบประเมินเม่ือนําไปใชกับนักเรียนชายอยูระหวาง 0.28 - 0.83 
และ คาอํานาจจําแนกของแบบประเมินเม่ือนําไปใชกับนักเรียนหญงิ อยูระหวาง 0.23 – 0.87 ซ่ึงมี
คาอยูในเกณฑที่เหมาะสม 

4. คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางอาศัยสถิติการทดสอบที (t-test) และความเชื่อม่ันของ
แบบประเมิน ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา เม่ือประเมินกับกลุมนักเรียนชายไดคา t เทากับ 10.61 และ
คาความเชื่อม่ันเทากับ .94 และเม่ือประเมินกับกลุมนักเรียนหญิงไดคา t เทากับ 16.76 และคาความ
เชื่อม่ัน เทากับ .85  
 5. ระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการ
ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 พบวา 



  5.1 นักเรียนชาย จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 7.17 และนักเรียนหญิง จํานวน 9 คน 
คิดเปนรอยละ 4.71 มีทักษะอยูในระดับดีมาก 
  5.2 นักเรียนชาย จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 22.36 และนักเรียนหญิง จํานวน 51 คน 
คิดเปนรอยละ 26.70 มีทักษะอยูในระดับดี 
  5.3 นักเรียนชาย จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 43.04 และนักเรียนหญิง จํานวน 71 
คน คิดเปนรอยละ 37.17 มีทักษะอยูในระดับพอใช 
  5.4 นักเรียนชาย จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 21.10 และนักเรียนหญิง จํานวน 47 คน 
คิดเปนรอยละ 24.61 มีทักษะอยูในระดับยังไมพอใช 
  5.5 นักเรียนชาย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.33 และนักเรียนหญิง จํานวน 13 คน 
คิดเปนรอยละ 6.81 มีทักษะอยูในระดับควรปรับปรุง 
 
 
 
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A CONSTRUCTION OF FOOTBALL SKILLS TEST FOR GRADE 6  
STUDENTS IN BANGKOK 

 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

AMORNRAT   CHANMANEEVONG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Master of Education Degree in Educational Measurement 

at Srinakharinwirot University 
May 2007 



Amornrat  Chanmaneevong. (2007). A Construction of Football Skills Test for Grade 6 
students  in Bangkok . Master thesis, M.Ed. (Educational Measurement). 
Bangkok:  Graduate School, Srinakharinwirot University. Advisor Committee:  
Assoc. Prof. Chusri Wongrattana, Assist. Prof. Raveewan  Panpanit.  

 
 The purposes of this research are : 

1. To construct Football Skills Test and find out the quality of Football Skills Test on 
content validity, reliability of rater, item discrimination, construct validity and reliability. 

2. To study basic skill levels on Football Sport of male and female students in one 
Pilot school and twelve Network schools under Bangkok Metropolitan Administration that 
used Basic Education Curriculum B.E.2544. 
 

The sample was grade 6 male and female students of the 2005 academic year from 
one pilot school and twelve network schools under Bangkok Metropolitan Administration 
that used Basic Education Curriculum B.E.2544. 85 male and 85 female students totally 
170 were selected by Three-Stage Random Sampling technique for finding out the quality 
of Football Skills Test and 237 male and 191 female students totally 427 were selected by 
Cluster Random Sampling technique for finding out basic skill levels on Football Sport. 

 

The results of this research are as follow :  
1. The content validity based on the practicality index of consistency considered 

between items and behavioral objectives was 0.50 – 1.00. And index of consistency 
between items and rubric scoring was 0.67 - 1.00. 

2. The reliability of 2 raters from three schools was 0.89 – 0.97. 
3. The item discrimination of the test using with male students was 0.28 – 0.83 and 

female students was 0.23 – 0.87. 
4. The construct validity of football skills test calculated by t - test for male and 

female students was 10.61 and 16.76, significant at the .01 level, and reliability was .94 
and .85. 

5. The results of Football skill levels of the students are : 
    5.1  17 male students (7.17 percent) and 9 female students (4.71 percent) were 

at very good level. 
    5.2  53 male students (22.36 percent) and 51 female students (26.70 percent) 

were at good level. 



5.3 102 male students (43.04 percent) and 71 female students (37.17 percent) 
were at fair level. 

5.4  50 male students (21.10 percent) and 47 female students (24.61 percent) 
were at unfair level. 

5.5  15 male students (6.33 percent) and 13 female students (6.81 percent) 
were at improvement level. 
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ประกาศคุณูปการ 

 
 ปริญญานิพนธฉบับน้ี  สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางสูงจาก  รองศาสตราจารยชูศรี 
วงศรัตนะ  ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  และผูชวยศาสตราจารยระวีวรรณ  พันธพานิช   
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธที่ไดใหคําปรึกษา  แนวคิด  แนะนําชวยปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ 
ตลอดจนชวยกระตุนใหกําลังใจในการทําปริญญานิพนธฉบับน้ีอยางดียิ่งจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี     
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารยเปนอยางยิ่ง  จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ 
ที่น้ี  
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยนิภา  ศรีไพโรจน และ อาจารยดร.เสกสรรค  
ทองคําบรรจง ที่ใหความกรุณาเปนกรรมการแตงตั้งเพ่ิมเติม และใหคําปรึกษา แนวคิด คําแนะนํา 
ชวยปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ ของปริญญานิพนธฉบับน้ีอยางดียิ่งจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัย
รูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารยเปนอยางยิ่งและขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชา
การวัดผลและวิจัยการศึกษาทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอน  ถายทอดความรูในวิชาการตาง ๆ รวมทั้งให
ความรัก  ความเมตตากรุณา  ใหกําลังใจกับผูวิจัยมาโดยตลอด  
 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลการศึกษาไดแก รองศาสตราจารย     
ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ  ผูชวยศาสตราจารยเรือโท ไพบูลย ออนม่ัง และนายอุดมศักดิ์ นาดี 
และผูเชี่ยวชาญดานกีฬาฟุตบอล ไดแก อาจารยทองสุข สัมปหังสิต อาจารยประพันธ เปรมศรี และ
อาจารยนพพร เอกศาสตรา ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการใหคําแนะนํา และตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี   
 ขอกราบขอบพระคุณทานผูอํานวยการ คณะผูบริหารและครูพลศึกษา โรงเรียนนํารองและ
โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดกรุงเทพมหานคร  
ที่ไดกรุณาใหความอนุเคราะหชวยเหลือ  สนับสนุน  และอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม  
ขอมูล 
 สุดทายนี้  ขอนอมรําลึกถึงพระคุณของคุณพอ  คุณแม  และทุกคนที่เคยใหการสนับสนุน
ทางการศึกษาแกผูวิจัยตลอดมา  รวมทั้งทุกคนในครอบครัวที่เปนแรงบันดาลใจใหทําปริญญานิพนธ
ฉบับน้ีจนสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
 
 
         อมรรัตน  จันทรมณีวงศ 
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บทที ่1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
 

 ปจจุบันสังคมไทย เห็นความสําคัญของการศึกษาสําหรับเยาวชนผูมีอายุตั้งแต 6-17 ป  โดย
เปดโอกาสใหเยาวชนไดรับการฝกฝนเลาเรียนในระบบโรงเรียน เพ่ือใหมีความรูพ้ืนฐานอันจําเปนตอ
การดํารงชีวิตของตนและดํารงชีวิตในสังคมตอไปในอนาคตไดเปนอยางดี ดังที่ปรากฎใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
2545 : 8) โดยเฉพาะสาระตาม หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผู เรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542 : 12) โดยมุงหวังวาจะนําไปสู
การพัฒนาคนใหสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข  เพ่ือใหเปนเชนนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทํามาตรฐานแกนกลางการ
เรียนขั้นพ้ืนฐานขึ้น โดยมีลักษณะเปนมาตรฐานแกนกลางเพื่อเอ้ือใหสถานศึกษาตางๆสามารถ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของตนตอไปใหสอดคลองกับความตองการของแตละชุมชนหรือทองถิ่น 
โดยมีเปาหมายอยูที่มาตรฐานเชิงคุณภาพในทุกมิติของผูเรียน ซ่ึงจะกําหนดไดดวยมาตรฐานสาระ
การเรียนรู กลุมวิชาหลัก (8 รายวิชา) และมาตรฐานการเรียนรูในแตละชวงชั้น (อายุ) (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545 : 8) ทั้งน้ีกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาเปน 1 
ใน 8 ของกลุมสาระการเรียนรูดังกลาว ที่มีความสําคัญยิ่งตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนโดยตรง เพราะครอบคลุมเรื่องสุขภาพที่เปนพ้ืนฐานจําเปนตอชีวิตความเปนอยูของผูเรียนแต
ละคน โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียน 5 ดาน คือ ดานความรู (Cognitive Domain) 
ดานเจตคติ (Affective Domain) ดานทักษะ (Psychomotor or Skill Domain) ดานสมรรถภาพ
รางกาย (Physical Fitness Domain) และดานคุณลักษณะที่พึงประสงคหรือดานสังคม (Social 
Domain) (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 16-17)   

สําหรับพัฒนาการของพฤติกรรมทั้ง 5 ดานของผูเรียนเปนผลรวมของการเปลี่ยนแปลงของ
บุคคลที่เกิดจากการมีประสบการณตรงดวยการเขารวมกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย 
และการเลนกีฬาชนิดตางๆ ที่รวมเรียกวากิจกรรมพลศึกษาหรือกิจกรรมทางกาย (Physical 
Activity) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 : 6-7) ในการจัดการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จึงมุงเนนใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาครบถวนจากสาระตางๆ คือ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การ
เลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล การสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ การปองกันโรค และความ



2 

ปลอดภัยในชีวิต โดยควรจัดใหเหมาะสมกับระดับความสามารถความตองการ และความสนใจของ
ผูเรียน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 : 7)   

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดสาระการเรียนรูเร่ืองการ
เคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล (สาระที่ 3) โดยระบุมาตรฐานใน
เรื่องของความเขาใจ ทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกมและกีฬา (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 28)  ดวยเหตุน้ีมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นตางๆ จึงมีความแตกตาง
กันไปตามศักยภาพของผูเรียนในชวงชั้นนั้นๆ  เม่ือพิจารณามาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวใน
หลักสูตรแลว พบวาชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เปนชวงชั้นที่กําหนดรายละเอียดในเรื่องของการแสดงการ
ควบคุมตนเองเม่ือปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานไดตามลําดับทั้งแบบอยูกับที่ 
แบบเคลื่อนที่และแบบบังคับสิ่งของ จําแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรง และ
ความสมดุล รูจักใชขอมูลเพ่ือเพ่ิมทักษะกลไก และความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายการ
เลนเกมและกีฬา (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 10) จึงเปนชวงชั้นที่มีการนํากีฬาเขา
มาผสมผสานการสอนเพื่อเนนทักษะของการเคลื่อนไหวตามมาตรฐานการเรียนรู 

จากการสํารวจขอมูลการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนนํารองการใช     
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 จํานวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนเครือขายการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 12 โรงเรียน 
พบวา การจัดการเรียนการสอนเปนไปในลักษณะของกิจกรรมการออกกําลังกาย การเลนเกมและ
กีฬาใหเกิดพัฒนาการดานการเคลื่อนไหว การสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพของรางกาย จาก
ทักษะพ้ืนฐานของกีฬาชนิดตางๆ ซ่ึงโรงเรียนตางๆ ไดเลือกชนิดกีฬานํามาจัดการเรียนการสอน
อยางหลากหลาย แตโดยสวนใหญแลวกีฬาฟุตบอล เปนชนิดกีฬาที่ถูกนํามาจัดการเรียนการสอน
มากที่สุด จํานวน 10 โรงเรียน เน่ืองจากเปนกีฬาสากลที่เปนที่รูจัก มีการจัดการเรียนการสอน
ในชวงชั้นที่สูงขึ้นไป จึงเปนการปูพ้ืนฐานเพื่อใหผูเรียนไดนําไปพัฒนาการเรียนพลศึกษาในชวงชั้น
ตอไป และยังเปนกีฬาที่ผูเรียนตองใชทักษะการ เคลื่อนไหวรางกายทุกสวน เพ่ือเกิดประโยชนทาง
รางกาย 

กีฬาฟุตบอล เปนกีฬาที่ชวยสงเสริมสมรรถภาพทางรางกายใหแข็งแรง ทําใหระบบตางๆ 
ภายในรางกายทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนกีฬาที่ชวยสงเสริมกิจกรรมที่รวมการเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติของมนุษยเกือบทุกชนิด เชน การวิ่งหลบหลีก หลอกลอ การแยง การรับ การสง การ
กระโดด การเตะ ตลอดจนการใชเทาใหสัมพันธกับสายตา ผูเลนจะตองเคลื่อนไหวรางกาย
ตลอดเวลา รวมทั้งตองมีไหวพริบดี มีอารมณม่ันคง มีสมาธิดี มีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาได (อุทัย สงวนพงศ. 2544 : 2) 

จากประโยชนดานรางกายที่ไดรับจากกีฬาฟุตบอลขางตนเปนการบงชี้ไดในระดับหน่ึงวา
กีฬาดังกลาวเปนตัวอยางของกีฬาที่มีทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานทั้งแบบอยูกับที่ 
แบบเคลื่อนที่ และแบบบังคับสิ่งของ รวมไปถึงหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรง 
และความสมดุล ตรงตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) และยังสอดคลองกับขอกําหนด
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ดานคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงคของผูเรียนหรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง ในชวงชั้นตางๆ 
โดยเฉพาะชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) กําหนดดังน้ี 

1. สามารถเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่ แบบเคลื่อนที่และแบบบังคับสิ่งของได 
2. สามารถควบคุมตนเองเพ่ือปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสาน 
3. สามารถเคลื่อนไหวรางกายไดอยางประสานสัมพันธในการปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลัง

กายและกีฬา 
4. แสดงทาทางการเคลื่อนไหวในการรับแรงในการเคลื่อนไหวโดยรักษาความสมดุลของ

รางกาย 
5. อธิบายหลักการเคลื่อนไหวในการรับแรง การใชแรงและความสมดุลในการเคลื่อนไหว

แตละประเภท 
6. รูจักวิธีการแกไข ปรับปรุง และเลื่อกวิธีการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

กิจกรรมทางกายในการเลนเกม และกีฬา 
7. ยอมรับขอเสนอแนะเพื่อนํามาเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว เพ่ือนําไปใชในการเลน

เกมและกีฬา 
8. รูจุดตองแกไขในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง 
9. บอกวิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองได และมีสมรรถภาพทางกาย

ในเกณฑนาพึงพอใจ 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดังที่กลาวมานี้ ตรงกับลักษณะการประเมินผลการศึกษาในชั้นเรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงกลาววาภารกิจหลักของผูสอน คือ ทํา
อยางไรจึงจะทําใหผูเรียนมีความรูในเนื้อหาวิชาที่ตนเองสอน ผูสอนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อยางไร และจะประเมินโดยเครื่องมือประเมินแบบใด ดวยวิธีใด เพ่ือรูวาผูเรียนมีความรูน้ันๆ เกิดขึ้น 
และสามารถนําความรูที่เกิดขึ้นไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน กระบวนการวัดผลประเมินผลจึง
เปนกระบวนการที่เกิดหลังจากที่ผูเรียนไดปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูและไดสรางความรูและ
ทักษะตางๆ แลว หรืออาจประเมินพัฒนาการของการเรียนรูในระหวางการเรียนการสอนที่ผูเรียน
กําลังสรางความรูใหตนเอง (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา. 2546 : 1) 

สําหรับพลศึกษาเปนสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญาและจิตวิญญาณ ซ่ึงสงผลตอคุณภาพชีวิตโดยรวม 
การที่จะใหนักเรียนบรรลุผลตามเจตนารมณของหลักสูตรได การจัดการเรียนรูก็จะตองมี
กระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับสภาพชีวิตจริง ในการวัดและประเมินผลก็
เชนเดียวกัน เปาหมายของการวัดและประเมินผลจากเดิมที่เนนการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน
และใชวิธีประเมินดวยการใชขอสอบ โดยเฉพาะขอสอบแบบเลือกตอบเปนสวนใหญ ก็ตอง
ปรับเปลี่ยนเปาหมายการประเมินและวิธีการประเมินมาเปนการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ใชวิธีการประเมินที่หลากหลายและกระทําควบคูกันไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
(สํานักงานทดสอบทางการศึกษา. 2546 : 9)  
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ดวยเหตุน้ี การวัดและประเมินผลการเรียนทางดานทักษะ ตามหลักสูตรที่เนนใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง วิธีการวัดและประเมินจึงควรวัดความสามารถในปฏิบัติกิจกรรม และการ
แสดงออกของผูเรียนภายใตสถานการณและเง่ือนไขที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด 
โดยวัดทั้งวิธีการ (process) และผลงาน (product) ที่ผูเรียนกระทําและแสดงออก (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 163) หรืออาจกลาวไดวาวิธีการประเมินผลตางๆ ตองเหมาะสม 
สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไว และมีลักษณะการประเมินที่สะทอนใหเห็นการจัดการเรียนการ
สอนที่ทําใหเกิดความรูความสามารถและการปฏิบัติจริง (Authentic Assessment) (สํานักงาน
ทดสอบทางการศึกษา. 2546 : 10) แตไมวาจะเลือกใชเครื่องมือหรือวิธีการประเมินอะไรสิ่งที่สําคัญ
ที่ควรตระหนักคือคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการประเมิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณภาพของภาระ
งานที่จะนํามาจัดกิจกรรมเพื่อการประเมินและคุณภาพของเกณฑการใหคะแนน ทั้งน้ีเพ่ือใหได
เครื่องมือที่มีความตรงในสิ่งที่ตองการวัดและตรงตามสภาพจริงของผูเรียน ตลอดจนมีความ
นาเชื่อถือสูง 

จากความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะสรางแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอล ในชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ซ่ึงเปนกีฬาสากลที่บรรจุอยูในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการเรียนรูขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยเปนชนิดกีฬาที่โรงเรียนนํารองและโรงเรียน
เครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดกรุงเทพมหานคร สวนใหญมี
การนํามาจัดการเรียนการสอนมากที่สุด รวมทั้งเปนตัวอยางของชนิดกีฬาที่มีทักษะการเคลื่อนไหว
พ้ืนฐานในลักษณะผสมผสานทั้งแบบอยูกับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบบังคับสิ่งของ รวมไปถึง
หลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรง และความ  สมดุล ครบถวนตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรูชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ดังน้ันการสรางแบบประเมินทักษะพ้ืนฐานฟุตบอลครั้งน้ี จะชวยนําไปสู
ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติ และผลผลิตของผูเรียนที่มีคุณภาพ มีการวัดและประเมินผลที่จะทําให
ไดผลที่ถูกตองและนาเชื่อถือ อีกทั้งเปนการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการสอบที่จะชวยใหการ
ทดสอบเปนปรนัย และมีความเปนมาตรฐานยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยมีวตัถุประสงค เพ่ือสรางแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟตุบอล

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ  ดังน้ี 
1. เพ่ือสรางและหาคุณภาพของแบบประเมินทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอลไดแก ความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเชื่อม่ันของผูประเมิน อํานาจจําแนก ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง และ
ความเชื่อม่ันของแบบประเมิน 

2. เพ่ือศึกษาระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของ
โรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัด
กรุงเทพมหานคร  
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ความสําคัญของการวิจัย 

ผลจากการวิจัยในครั้งน้ี ทําใหไดแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่มีคุณภาพ 
สําหรับใชในการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงคาดวาจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
ครูผูสอนพลศึกษา ชวยใหครูผูสอนสามารถวัดและประเมินผลไดตรงตามสภาพจริง นอกจากนี้ยัง
เปนแนวทางในการสรางและพัฒนาแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาประเภทอ่ืน ๆ ตอไป อีกทั้งผล
จากการประเมินจะทําใหนักเรียนไดทราบระดับทักษะในการเลนฟุตบอลของตนเองซึ่งจะเปน
แนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเลนใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ ใชในการวิ จัยครั้ง น้ีเปนนักเรียนชายและหญิงที่กําลังศึกษาอยู ในชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 จํานวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 12 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 1,592 คน  
เปนนักเรียนชาย  798 คน นักเรียนหญิง 794 คน 

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงเปน 2 กลุม ดังน้ี 
1. กลุมที่ใชศกึษาคุณภาพของแบบประเมิน เปนนักเรยีนชายและหญิงที่กําลังศึกษาอยูใน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศกึษา 2548  จํานวน 170 คน เปนนักเรียนชาย 85 คน และนักเรยีน
หญิง 85 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบสามขั้นตอน (Three-Stage Random Sampling) 

2. กลุมที่ใชศึกษาระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล เปนนักเรียนชายและหญิงที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548  จํานวน 428 คน เปนนักเรียนชายจํานวน 237 คน 
นักเรียนหญิง จํานวน 191 คน ในโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 หองเรียน ซ่ึง
ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตัิกิจกรรมตางๆ ทีใ่ชใน

การเลนฟุตบอลไดอยางถูกตองใน 6 ทักษะยอย คือ  
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1.1 การเดาะลูกฟตุบอล หมายถึง การใชเทา เขา หรือศีรษะ บังคบัลกูใหลอยอยูใน
อากาศอยางตอเน่ือง 

1.2 การเตะลูกฟุตบอล หมายถึง การใชสวนของเทา ไดแก ขางเทาดานใน, ขางเทา
ดานนอกและหลังเทาสัมผัสลูกเพื่อใหลูกเกิดการเคลื่อนที่  

1.3 การหยุดลูกฟุตบอล หมายถึง การใชสวนของเทา ไดแก ฝาเทาและขางเทาดาน
ในบังคบัลูกฟตุบอลที่เคลื่อนที่มาในลักษณะตาง ๆ ใหอยูกับเทาบนพื้น 

1.4 การโหมงลูกฟุตบอล หมายถึง การเลนลูกดวยหนาผาก ขณะที่ลูกลอยอยูใน
อากาศเพื่อสงบอลไปยังตําแหนงที่ตองการ 

1.5 การเลี้ยงลูกฟตุบอล หมายถึง การทําใหลูกฟุตบอลเคลื่อนที่โดยใชสวนของเทา
ทั้งสองขาง ไดแก ขางเทาดานใน ขางเทาดานนอกและหลังเทาบังคับลูกไวในครอบครอง 

1.6 การยิงประตู หมายถึง การใชสวนของเทา ไดแก ขางเทาดานใน, ขางเทาดาน
นอกและหลังเทาเตะลูกใหเขาประตู 

2. แบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล หมายถึง แบบบันทึกผลจากการสังเกตที่ใชวัด
ทักษะพ้ืนฐานการเลนกีฬาฟุตบอล ซ่ึงใชทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคลโดยใหผูเรียนแสดงการ
ปฏิบัติออกมาตามทักษะที่กําหนด เทียบจากเกณฑการใหคะแนน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา  

3. เกณฑการใหคะแนน หมายถึง แนวทางที่กําหนดขึ้นเพ่ือชี้บอกถึงระดับพฤติกรรมและ
คุณภาพกระบวนการของทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล โดยกําหนดระดับคุณภาพของเกณฑการให
คะแนนเปนตัวเลข 3 ระดับ และ 5 ระดับ เพ่ือใหผูประเมินเกิดความเขาใจในเกณฑการใหคะแนนแต
ละขอปฏิบัติและใหระดับคะแนนไดตรงกัน 

4. คุณภาพของแบบประเมิน หมายถึง คุณลักษณะของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอล พิจารณาจากคาตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

4.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง คุณสมบัติของแบบ
ประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่สามารถวัดไดตรงตามเนื้อหาที่ตองการวัดโดยผูเชี่ยวชาญเปนผู
พิจารณา 

4.2 ความเชื่อม่ันของผูประเมิน (Reliability of Raters) หมายถึง ความสอดคลองของ
การใหคะแนนโดยผูประเมิน 2 คน ซ่ึงเปนอาจารยที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในการ
สอนพลศึกษาอยางนอย 5 ป คํานวณโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) 

4.3 อํานาจจําแนก (Item Discrimination) หมายถึง คุณสมบัติของแบบประเมินราย
ขอที่สามารถจําแนกทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนไดตรงกับความสามารถที่แทจริงของ
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นักเรียน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนในแตละขอคําถามกับคะแนนรวมของ
ขอที่เหลือ (Item total Correlation) 

4.4 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) หมายถึง คุณภาพของแบบ
ประเมินที่สามารถวัดไดตรงตามพฤติกรรมที่ตองการวัด ในการวิจัยครั้งนี้ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสรางดวยเทคนิคกลุมที่รูชัด (Known Group Technique) ระหวางกลุมนักกีฬาของโรงเรียน 
กับนักเรียนทั่วไป จําแนกตามเพศ โดยใช  t-test ในการตรวจสอบ 

4.5 ความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล หมายถึง ความคงที่
แนนอนของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่ไดจากการวัด กลาวคือวัดไดคงเสนคงวาไมวา
จะวัดในสิ่งน้ันกี่ครั้งก็ตาม ซ่ึงคํานวณหาคาโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - Coefficient) 

5. ผูเชี่ยวชาญ แบงเปน 2 กลุมคือ 
5.1 ผู เชี่ยวชาญดานกีฬาฟุตบอล  หมายถึง อาจารยผูสอนกีฬาฟุตบอลที่ มี     

ประสบการณการสอนอยางนอย 10 ป จํานวน 3 ทาน  
5.2 ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลการศึกษา หมายถึง ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท

ขึ้นไป สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณทํางานดานการวัดผล
การศึกษาอยางนอย 5 ป จํานวน 3 ทาน 

6. โรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หมายถึง 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ไดรับการคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  ให
เปนผูเร่ิมใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 
โดยไดรับการชวยเหลือทางวิชาการจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนคลองมะขามเทศ สํานักงานเขตประเวศ 

7. โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  หมายถึง 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ไดรับการคัดเลือกจากสํานักการศึกษา ใหเปนโรงเรียนที่เริ่มใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โดยไดรับการ
ชวยเหลือทางวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 12  โรงเรียน คือ 

7.1 โรงเรียนเคหะทุงสองหองวิทยา 1  สํานักงานเขตหลักสี่ 
7.2 โรงเรียนวัดเสมียนนารี   สํานักงานเขตจตุจักร 
7.3 โรงเรียนวัดธาตุทอง   สํานักงานเขตวัฒนา  
7.4 โรงเรียนวัดชองลม   สํานักงานเขตยานนาวา 
7.5 โรงเรียนวัดมงคลวราราม  สํานักงานเขตจอมทอง 
7.6 โรงเรียนวัดนางนอง   สํานักงานเขตจอมทอง 
7.7 โรงเรียนวัดกําแพง   สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
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7.8 โรงเรียนวัดดุสิตาราม   สํานักงานเขตบางกอกนอย 
7.9 โรงเรียนปทุมวนาราม   สํานักงานเขตปทุมวัน 
7.10 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส  สํานักงานเขตบางซื่อ 
7.11 โรงเรียนวัดตะกล่ํา   สํานักงานเขตประเวศ 
7.12 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์  สํานักงานเขตมีนบุรี 

 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิ จัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ และได    
นําเสนอตามหัวขอ ตอไปน้ี 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 
1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
1.2 สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
1.3 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
1.5 วิธีการวัดผลทางพลศึกษา 
1.6 องคประกอบทักษะฟุตบอล 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินภาคปฏิบัติ 
2.1 ความหมายของแบบประเมินภาคปฏิบัติ 
2.2 ชนิดของแบบประเมินภาคปฏิบัติ 
2.3 การสรางแบบประเมินภาคปฏิบัติ 
2.4 คุณลักษณะของแบบประเมินภาคปฏิบัติ 
2.5 เทคนิคการเก็บขอมูลในการสอบภาคปฏิบัติ 
2.6 การตรวจใหคะแนนการสอบภาคปฏิบัติ 
2.7 เกณฑการใหคะแนน 

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีการหาคุณภาพของแบบประเมินภาคปฏิบัติ 
3.1  ความเชื่อม่ันของผูประเมิน 
3.2  ความเชื่อม่ันของแบบประเมินภาคปฏิบัติ 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
4.1 งานวิจัยตางประเทศ 
4.2 งานวิจัยภายในประเทศ 
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1. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 
 

1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ วก 1166/2544 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 วา

ดวยเรื่องการใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ) มีขั้นตอนโดยสรุปไดดังน้ี 

ปการศึกษา 2546 ใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในชั้น      
ประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 

ปการศึกษา 2547 ใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในชั้น      
ประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 

ปการศึกษา 2548 ใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ทุกชั้นเรียน 
ทั้งน้ีใหเริ่มใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนนํารองและ

โรงเรียนเครือขายที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อ ในชั้นเรียนที่เปนไปตามลําดับขางตน 
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป โดยที่องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวยสิ่งตอไปน้ี 
 

หลักการของหลักสูตร 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ

จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไวดังน้ี (กรมวิชาการ. 2545: 4) 
1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปน

สากล 
2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทา

เทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยถือวา 

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
4. เปนหลักสตูรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 
5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบ

โอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
 

จุดหมายของหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณ เปนคนดีมีปญญา มี

ความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมายซึ่ง
ถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปน้ี (กรมวิชาการ. 2545: 
4) 
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1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 
3. มีความรู อันเปนสากล  รู เทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง     

วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 

4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การ
สรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 

5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดม่ันในวิถี

ชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม 

 

โครงสรางของหลักสูตร 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว

ใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดกําหนดโครงสราง
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังน้ี (กรมวิชาการ. 2545: 5-8) 

1.  ระดับชวงชั้น  กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังน้ี 
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3  
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  
ชวงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-3  
ชวงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6 

2.  สาระการเรียนรู  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวยองคความรู 
ทักษะหรือกระบวนการ  การเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 
8 กลุม ดังน้ี 

    2.1  ภาษาไทย 
    2.2  คณิตศาสตร 
    2.3  วิทยาศาสตร 
    2.4  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    2.5  สุขศกึษาและพลศกึษา 
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    2.6  ศิลปะ 
    2.7  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
    2.8  ภาษาตางประเทศ 
สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม เปนพ้ืนฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจจัดเปน 2 

กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียน   การสอนเพื่อสราง
พ้ืนฐานการคิด และเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ กลุมที่สอง ประกอบดวยสุขศึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่
เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่     
จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแตละคน สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นไดใหสอดคลองและสนองตอบ
ศักยภาพของผูเรียนแตละคน 

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ มุงเนนเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุม  
การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเอง
ตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวมของความ
เปนมนุษยใหครบทุกดาน  ทั้งรางกาย  สติปญญา  และสังคม  โดยอาจเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนอง
นโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อ
พัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือ
สังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย  มีรูปแบบและ  วิธีการที่เหมาะสมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนแบงเปน  2  ลักษณะ  คือ 

    3.1  กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสราง
ทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชิงพหุปญญา  และการสรางสัมพันธภาพที่ดี  ซ่ึง
ผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต  การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลก
อาชีพและการมีงานทํา 

    3.2  กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร 
ตั้งแตศึกษา  วิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการทํางาน  โดยเนนการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม  เชน  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผูบําเพ็ญประโยชน  เปนตน 

4. มาตรฐานการเรียนรู  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุม
สาระการเรียนรู 8 กลุม ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู  ทักษะ  กระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยมของแตละกลุม  เพ่ือใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค  ซ่ึงกําหนดเปน  2  ลักษณะ  คือ 
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4.1  มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุม
สาระการเรียนรู เม่ือผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู  
เม่ือผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 

มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการ
เรียนรูที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่
สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขึ้นตาม
ความสามารถความถนัด  และความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได 

5. เวลาเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไวดังน้ี 

ชวงชั้นที่ 1 ชัน้ประถมศึกษาที่ป 1-3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ชั่วโมงโดย
เฉลี่ยวันละ 4-5 ชั่วโมง 

ชวงชั้นที่ 2 ชัน้ประถมศึกษาที่ป 4-6 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ชั่วโมงโดย
เฉลี่ยวันละ 4-5 ชั่วโมง 

 

1.2 สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 7) กลาววา สาระ คือ กรอบเนื้อหาหรือขอบขาย

องคความรูทีจั่ดเปนหมวดหมูของเนื้อหาเฉพาะดานอยางเปนระบบ ซ่ึงแตกตางกันไปตามธรรมชาติ
ของกลุมสาระการเรียนรู สาระตาง ๆ จะมีความสัมพันธระหวางกันและควรจัดการเรียนรูในลักษณะ
บูรณาการมากกวาจะแยกสอนทีละสาระ 

สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบดวย 
สาระที่ 1 การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย 
สาระที่ 2 ชีวติและครอบครัว 
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค 
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวติ 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 42) กําหนดสาระการเรยีนรูพ้ืนฐานกลุมสุขศกึษา

และพลศึกษา ดานทักษะกระบวนการ ดังน้ี 
1. การคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรคเกี่ยวกับสขุภาพบนพื้นฐานความเปนจรงิ 
2. การตัดสินใจและแกปญหา การดําเนินชีวติ และสุขภาพ 
3. การสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
4. การจัดการกับความขัดแยง ความเครยีดและปญหาทางอารมณ 
5. การแสวงหา การเลือก และการใชขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 
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6. การเคลื่อนไหว การออกกําลังกายและการเลนกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว 
7. การดูแลสุขภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกายและทางจติ 
8. การเลือกเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 
9. กลวธิีนําไปสูการมีพฤตกิรรมสุขภาพดวยการสรางพลังปญญา 
 

1.3 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545:10) ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูพลศึกษาใน
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล โดยมีมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้นที่ 2 ดังน้ี 
 มาตรฐาน พ 3.1 เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา 
 1. แสดงการควบคุมตนเอง เม่ือปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได
ตามลําดับทั้งแบบอยูกับที่ แบบเคลื่อนที่และแบบบังคับสิ่งของ 
 2. จําแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรง และความสมดุล 
 3. รูจักใชขอมูลเพ่ือเพ่ิมทักษะกลไก และความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย การ
เลนเกมและกีฬา 
 มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจํา
อยางสม่ําเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนํ้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 1. ออกกําลังกาย เลนเกม และกีฬาที่ตนเองชื่นชอบเปนประจํา 
 2. มีสวนรวมในกิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬาทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมทางกายดวยความตระหนักในคุณคาที่มีตอสุขภาพและสมรรถภาพดวย
ความรับผิดชอบจนประสบความสําเร็จ 
 4. จําแนกกฎ กติกา และขั้นตอนการปฏิบตัิในการเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย การ
เลนเกมและกฬีาและสามารถนําไปใชเพ่ือความปลอดภยั 
 5. จําแนกกลวิธีการรุก การปองกัน และการใหความรวมมือในการเขารวมการเลนเกมและ
กีฬาที่เลือกไดอยางมีนํ้าใจนักกีฬา 
 6. แสดงพัฒนาการของพฤติกรรมการเคารพ ในความแตกตางระหวางบุคคล และสิทธิของ
ผูอ่ืนในการเขารวมกิจกรรมทางกายและกฬีา 
 7. แสดงความรบัผิดชอบตอการกระทําของตนเองในการเขารวมกิจกรรมทางกาย การเลน
เกมและการเลนกีฬาประเภททีม 
 8. รูแพ รูชนะ รูอภัย ในการเขารวมกิจกรรมสุขภาพ การออกกําลังกาย การเลนกีฬา การ
เลนเกมและการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
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 จากหลักการและโครงสรางของหลักสูตร ในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ชวงชั้นที่ 2 
น้ันตองการสรางลักษณะนิสัยใหเด็กกลาแสดงออก ยอมรับความสามารถของผูอ่ืน และมีทักษะ
พ้ืนฐานในการเลนกีฬาอยางถูกตอง 
 

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 233) ไดกําหนดหลักการวัดและประเมินผลการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ และเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ดังน้ี 

1. เนนกระบวนการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน (Formative Evaluation) และเพื่อการตัดสิน
ผลการเรียน (Summative Evaluation) ครอบคลุมทั้งดาน ความรู ทักษะ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมที่พึงประสงค หรือตามปรัชญาของวิชา โดยใหความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู และการบูรณาการความรูตามความเหมาะสม 

2. เนนการนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของตน  และปรับกระบวนการเรียนรู ของ ผู เ รียน  เ พ่ือความสํ า เร็ จตาม         
จุดมุงหมายของหลักสูตร 

3. เนนการประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
ตามสภาพจริงหรือใกลเคียงสถานการณที่เปนจริง (Authentic learning and assessment) สะทอน
ความสามารถและการแสดงออกของผูเรียน (Student performance) อยางชัดเจน 

4. เนนการบูรณาการการประเมินผลควบคูไปกับการสอนและกระบวนการเรียนรูของ 
ผูเรียน โดยประเมินจากคุณภาพของงานและกระบวนการทํางานของผูเรียน 

5. เนนการใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมิน สงเสริมใหมีการประเมิน
ตนเอง ประเมินโดยเพื่อน กลุมเพ่ือน และประเมินโดยผูมีสวนเกี่ยวของ 

การวัดและประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาจะเนนการวัดและ
ประเมินผลดานการปฏิบัติ เพ่ือดูพัฒนาการของผูเรียนจึงตองอาศัยแบบประเมินที่มีคุณภาพสามารถ
วัดและประเมินไดตรงกับความสามารถที่แทจริงของผูเรียนและผูเรียนสามารถตรวจสอบการให
คะแนนได 

 

1.5 วีธีการวัดผลทางพลศึกษา 
ผาณิต  บิลมาศ (2530 : 15) กลาววา วิธีการวัดผลทางพลศึกษามีหลายวิธี แตละวิธีมีความ

เหมาะสมกับสถานการณและขอมูลที่จะไดแตกตางกัน ซ่ึงครูพลศึกษาตองเขาใจวาตองการ
แกปญหาอะไรหรือตองการขอมูลแบบไหน จึงเลือกวิธีการวัดที่เหมาะสมที่สุด ซ่ึงวิธีการวัดผลทาง
พลศึกษา แบรโร (ผาณิต  บิลมาศ. 2530 : 15-19 ; อางอิงจาก Barrow. 1979 : A practical 
approach to measurement in physical education, P 132-137.) กลาววาวิธีการวัดที่ใชกันมาก ไดแก 
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บันทึกประวัติสวนบุคคล (anecdote record) เปนเครื่องมือในการประเมินพฤติกรรม   
ผูเรียนในการเรียนรูดานจริยศึกษา ซ่ึงสามารถใชไดอยางไมมีขอจํากัด ซ่ึงบันทึกนี้หมายถึงการ
เขียนรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตของเด็ก โดยครูหรือผูสังเกต โดยเขียนอยางเปนปรนัย 
(ไมใชเหตุผลสวนตัวของผูเขียน) ซ่ึงจะมีความหมายมากถาใชผูสังเกตหลายคน ครูจะสามารถเขาใจ
ปญหาของเด็กและการปรับตัวของเด็กจากการสังเกต การบันทึก จะไมใชเวลามาก หากครูมีแบบ
บันทึกที่ดี สังเกตพฤติกรรมหรือเหตุการณที่สําคัญ เม่ือมีการสังเกตที่เที่ยงตรง และบันทึกอยาง
ถูกตอง ครูจะเปนผูแปลผลและมีการติดตามผล สวนใหญการศึกษาลักษณะนี้จะศึกษาเปนรายบุคคล
ที่มีปญหาเปนพิเศษ บางครั้งเรียกวาการศึกษารายบุคคล หรือรายกรณี  อัตชีวประวัติ มีการใช
เครื่องมือมากมายเพื่อจะเขาใจนักเรียน และการแนะแนวเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือจะไดรูความตองการ 
ปญหา และความใฝฝนของเด็ก เครื่องมือที่ออกแบบใหไดขอมูลเหลานี้เรียกวา อัตชีวประวัติ คลาย
กับบันทึกประวัติสวนบุคคล ตางที่นักเรียนเปนผูบันทึกเอง อัตชีวประวัติเปนการเขียนเลาเรื่องราว
เกี่ยวกับตัวเองและประสบการณบางอยางในชีวิตในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึงทําใหครูไดภาพ
เกี่ยวกับความรูสึก ทัศนคติ และการกระทําของนักเรียน เชน ถาครูตองการรูประสบการณ นาย ก. 
เกี่ยวกับกิจกรรมทางสมรรถภาพ และทัศนคติตอสมรรถภาพ เครื่องมือคืออัตชีวประวัติจะเหมาะ
มากทําใหเขาใจการกระทําตางๆ รวมทั้งทัศนคติเพ่ือการปรับปรุงตอไป 

แบบเลือกรายการ (check list) แบบเลือกรายการเปนเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลทั้ง
ขบวนการทางพลศึกษาและผลของพลศึกษา บางครั้งเปนการรวบรวมเทคนิคหลาย ๆ อยางเขาไว
ดวยกัน เชนการสัมภาษณ การสังเกต และการสํารวจ แบบงาย ๆ คือมีรายการตางๆ ในการ
สังเกตการณอยูแลว แบบเลือกรายการโดยทั่วไปทําโดยการเลือกรายการของขอกระทงที่เขียน
ขึ้นมาเพื่อเปนเกณฑหรือเปนลักษณะตาง ๆ และมีชอง (column) ตามแนวดิ่งเพ่ือใหผูสังเกตหรือ
ผูเรียนทําเครื่องหมายเชน ใชหรือไมใช อยูหรือไมอยู หรือบางครั้งจะเขียนเปนเหตุการณตาง ๆ และ
ใหดูจํานวนเหตุการณ แบบเลือกรายการเปนเครื่องมือที่ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียนรูดานเจตคติ และสามารถใชประยุกตกับการเรียนดานพลศึกษาไดดี เชน การ
ประเมินความสามารถในการเลนฟุตบอล ผูสังเกตจะสรางรายการตาง ๆ ของทักษะฟุตบอล และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เปนตัวแทนของการเลนฟุตบอลทั้งหมดและทํารายการเหลานี้เปนรูปแบบใหผู
สังเกตตรวจวาพฤติกรรมใดที่ผูเลนขาดไป 

การสัมภาษณ (interview) การสัมภาษณเปนเครื่องมือที่มีธรรมชาติเหมือนแบบสอบถาม 
แตเปนการสอบถามแบบปากเปลา มีจุดมุงหมายเหมือนกัน และขอมูลที่ไดคลายกัน แตขอดีคือ ได
ขอมูลสวนบุคคลมากกวา ความสําเร็จในการใชสัมภาษณขึ้นกับองคประกอบ 2-3 ประการคือ 

1. การสัมภาษณตองมีวัตถุประสงคที่เจาะจง  
2. บรรยากาศในการสัมภาษณตองเปนกันเอง เสมอภาค อบอุน และเปนความลับ มี

เวลาเพียงพอ มีการสรางความไววางใจระหวางครูและนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีความเปนอิสระที่จะ
แสดงความรูสึก แสดงปญหาและความใฝฝนของตนเอง 
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3. การสัมภาษณตองมีโครงสรางที่ดี มีโอกาสใหอธิบายปญหาตาง ๆ เพ่ือใหไดผลตรง
และเปนปรนัยมากที่สุด 

การสํารวจ (inventory) การสํารวจจะใชโดยมีจุดมุงหมายเชนเดียวกับการบันทึก     
เหตุการณประจําวัน และอัตชีวประวัติ แตมีขอจํากัดวาจะไดขอมูลที่เฉพาะสามารถเปดเผยได การ
สํารวจเปนเทคนิคที่ทําโดยใชแบบสํารวจที่ประกอบดวยรายการ ความสามารถตาง ๆ หรือกิจกรรม
ตาง ๆ โดยมากใชในการวัดทัศนคติทางสุขภาพและประเมินพฤติกรรมทางเจตคติ การออกแบบอาจ
เปนการสํารวจทั่วไป หรือเฉพาะเจาะจง มีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดวิเคราะหพฤติกรรมตัวเอง 
วิเคราะหทัศนคติ หรือความรูทั่วไป หรือเปนการวิเคราะหสถานการณในหองเรียน ขอมูลที่ไดจะได
ลักษณะวานักเรียนทําอะไร มีทัศนคติหรือสนใจอะไร ซ่ึงเปนขอมูลบางสวนที่ผูเรียนสามารถเปดเผย
ใหรูเทานั้น แตก็ทําใหรูขอบกพรองและความสมบูรณของผูเรียน แตมักจะขาดความเที่ยงตรงในแง
การใหคะแนนและการวิเคราะห 

การสังเกต (observation) การสังเกตเปนเคร่ืองมือที่ใชกันอยางกวางขวางมานานในการ
ประเมินผล การสังเกตทางพลศึกษาหมายถึง การกระทําโดยการเฝาดูพฤติกรรม การกระทําหรือ
สถานการณของนักเรียนสําหรับจุดมุงหมายที่เฉพาะเจาะจง ทําไดเม่ือผูสังเกตไดรับการฝกหัดแลว
ครูจะตองไมฝกเพียงการสังเกต แตตองฝกการรายงานผลและการแปลความหมายอยางถูกตอง 
เพราะปญหาที่สําคัญของการสังเกต คือมีความเปนปรนัยนอย และถาขาดความเปนปรนัยแลว 
ขอมูลจะใชไมไดเลย จะแกไดเม่ือผูสังเกตดูเฉพาะพฤติกรรมที่เปนปญหาตามจุดมุงหมาย และมีการ
ใชการประเมินคา (rating) ที่เที่ยงตรง นอกจากนั้นควรมีรายการของการสังเกตอยูในมือ โดยใชแบบ
การเลือกตอบ (check list) หรือมาตรประเมินคา หรือแผนภูมิ ชวยในการสังเกต การสังเกตเปนวิธีที่
ใชกันอยางแพรหลายในการสังเกตการเลนกีฬา เชน วอลเลยบอล บาสเกตบอล ฟุตบอล เทนนิส ฯลฯ 

แบบสอบถาม (questionnaire) แบบสอบถามเปนวิธีที่ใชมากที่สุด เพ่ือใหไดขอมูลจาก
บุคคลเกี่ยวกับสถานภาพปจจุบันและประสบการณ อยางไรก็ตามวิธีน้ีจะใชเม่ือไมสามารถหา ขอมูล
โดยวิธีอ่ืนแลวเทานั้น จะใชกับการเก็บขอมูลจากตัวอยางมากๆ และหากสรางขอกระทงที่ดีก็จะได
ขอมูลที่มีคา แบบสอบถามที่ไดพิสูจนแลวจะมีคามากในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียน ใชเก็บ
ขอมูลทางดานทัศนคติ ความสนใจ ความสัมฤทธิ์ของแบบสอบถามขึ้นอยูกับการสรางคําถามแตละขอ  

มาตรประเมินคา (rating scale) มาตรประเมินคาเปนเทคนิคที่ดีวิธีหน่ึง เปนการนํา
ขบวนการสังเกต โดยนํามาจัดลําดับใชประเมินความสามารถ ลักษณะหรือองคประกอบตาง ๆ มัก
ใชเปนเครื่องมือในการสังเกต  มาตรประเมินคาเปนเทคนิคที่ประหยัดเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับ
เทคนิคอ่ืน ๆ แตจะใชเม่ือเทคนิคอยางอ่ืนยากแกการบริหาร ใชมาตรประเมินคาในการวัดเพื่อ
สนับสนุนการวัดแบบอ่ืน ๆ หรือเปนเครื่องมือวัดเบื้องตน วิธีวัดมาตรประเมินคามีลักษณะเปนบุคคล
ประเมิน (subjective) หากสรางดีจะลดชองวางระหวางการเปนปรนัย และอัตนัยนอยลง มาตร
ประเมินคาสวนมากใชวัดทัศนคติ ความชอบ การมีนํ้าใจนักกีฬา ความสามารถในการเลนกีฬา 
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กิจกรรมตางๆ แลวมีการสรางเกณฑ การเลือกสเกล ที่จะใชและการแบงแยกองคประกอบที่ตองการ
วัดอยางละเอียด 

สังคมมิติ (sociometry) สังคมมิติจะใชมากในการวัดพฤติกรรม เจตคติในการทํากิจกรรม
ทางพลศึกษา บุคลิกภาพบุคคล สถานภาพของบุคคลในกลุม ความชอบ ความเดน ของบุคคลใน
กลุม แสดงความสัมพันธของคนในกลุม การใชสังคมมิติใชโดยใหสมาชิกกลุมน้ีชี้ใหเห็นวารูสึกชอบ
หรือไมชอบคนอื่นๆ การวิเคราะหผลทําใหบรรลุถึงบุคคลที่กลุมยอมรับและปฏิเสธขอมูลเหลานี้ทาํให
ครูสามารถชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางสังคมและการปรับตัว 

แบบทดสอบที่ใชการเขียน (written test) แตละคนจะถูกประเมินทุกๆ ดาน  ในดานการ
เรียนรูทางสติปญญา สามารถวัดโดยสอบปากเปลาและการสังเกตการกระทํา แตทั้ง 2 วิธีตองใช
เวลามาก ดังน้ันการทดสอบโดยขอเขียน จึงเปนเครื่องมือที่นิยมใชมากที่สุด ในการวัดความรู ความ
เขาใจ ขอสอบขอเขียนจะแบงเปน 2 แบบ คือ ปรนัยและอัตนัย ซ่ึงจะเปนขอสอบที่ครูสรางขึ้นใชเอง
(teacher made test) หรือขอสอบมาตรฐาน (standardized test) ก็ได 

จิรกรณ  ศิริประเสริฐ (2543: 288-289) กลาววา การวัดผลและการประเมินผลเปน
องคประกอบที่สําคัญตอกระบวนการเรียนการสอน โดยควรคํานึงถึงหลักสําคัญดังตอไปน้ี 

1. กําหนดใหชัดเจนวาจะวัดอะไร เพ่ือที่จะไดสรางหรือเลือกใชเครื่องมือวัดใหได
ถูกตองและครอบคลุมตามลักษณะที่แทจริงของพฤติกรรมที่ตองการจะวัด 

2. เลือกเทคนิคและเครื่องมือในการวัดใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการจะวัด เชน 
ใชเทปวัดระยะทางเปนเครื่องมือในการวัดความสามารถในการกระโดดไกล หรือถาตองการวัดความ
แข็งแรงของกลามเนื้อทอง ใชการลุก-น่ัง เปนเครื่องมือวัด เปนตน 

3. ใชเทคนิคการวัดหลาย ๆ อยางเพ่ือใหการวัดผลสมบูรณ จุดมุงหมายของการสอน
วิชาพลศึกษาก็คือ สงเสริมใหผูเรียนไดมีการเจริญงอกงามและมีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ และสังคม ฉะนั้นการที่นักเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลาย ๆ ดานแตกตางกันนี้ 
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเทคนิคการวัดหลายอยาง เชน การทดสอบความรูความเขาใจในทักษะ
กีฬา กลยุทธและกลวิธีการเลน ประวัติและกติกา การทดสอบทักษะ สมรรถภาพทางกาย การสังเกต 
คุณลักษณะและพฤติกรรมอ่ืน ๆ เชน การเปนผูเลนและผูดูที่ดี การมีนํ้าใจนักกีฬา การแสดงออกใน
สภาพการณตาง ๆ ในระหวางการเรียนและการเลนกีฬา รวมทั้งทัศนคติที่มีตอวิชาพลศึกษา ซ่ึง
รวมถึงการเขาชั้นเรียน สนใจเรียน กระตือรือรน การตรงตอเวลา และการมีสวนรวมในการเรียนการ
สอน เปนตน  
 ดังนั้น ในการวัดผลทางพลศึกษา เพ่ือใหผลของการวัดมีความสมบูรณ โดยที่ครู
สามารถวัดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียนไดครบทุกดาน จึงจําเปนตองใชเทคนิคการวัด
หลาย ๆ วิธีรวมกัน 
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4. ศึกษาเทคนิควิธีการวัดแตละวิธีใหละเอียด โดยคํานึงถึงขอดีและขอเสีย เพราะแต
ละวิธีจะมีรายละเอียดแตกตางกันออกไป เพ่ือที่จะชวยใหผูวัดสามารถเลือกเทคนิคการวัดไดถูกตอง
เหมาะสมและทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด 

5. ทดสอบใหสมํ่าเสมอ เพราะการวัดผลเปนกระบวนการตอเน่ือง การวัดควรจะวัด
กอนสอนเพื่อที่จะไดทราบพื้นฐานของนักเรียน การวัดระหวางสอนและการวัดหลังจากที่สอนเสร็จ 
เพ่ือที่จะทราบพัฒนาการของนักเรียน 

6. แปลผลการวัดใหถูกตอง และนําผลที่ไดไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
7. เวลาที่ใชในการทดสอบเปนอยางไร ตองใชเวลาเทาใด ถาตองทําการทดสอบทั้ง 

ชั้นเรียน 
8. แบบทดสอบที่ใชตองมีความเที่ยงตรงดานเน้ือหาและความเชื่อม่ัน ไมวาจะทําการ

ทดสอบนักเรียนกลุมใดกลุมหน่ึงจํานวนกี่ครั้งก็ตาม ก็จะไดผลเชนเดียวกันหากทําการทดสอบใน
ระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน 

9. โรงเรียนมีสถานที่ วัสดุ อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกในการทดสอบพรอม
หรือไม ดังนั้นครูตองตัดสินใจเลือกแบบทดสอบที่คาดวา โรงเรียนสามารถใหความสะดวกในเรื่องนี้
ได 
 10.แบบทดสอบมีความนาสนใจและสนุกสนานสําหรับนักเรียนมากนอยเพียงใด 
 11.สถานการณในการทดสอบควรมีบรรยากาศเปนเหมือนกับสถานที่ในการเลน 
 บุญสง  โกสะ (2547 : 107)  กลาววา การวัดผลและประเมินผลมีบทบาทหลายประการใน
วิชาพลศึกษา ที่สําคัญประการหนึ่งคือมีผลตอกระบวนการสอน เปาหมายสําคัญประการหนึ่งของครู
พลศึกษาคือการสงเสริมใหเกิดทักษะในการเคลื่อนไหว การวัดผลการเรียนรูทักษะมักจะมีการวัดใน
แงของผลการทําทักษะนั้น ๆ การวัดทักษะกอนและหลังการสอนจึงเปนการวัดการเรียนรู ไดอยาง
ตรงวัตถุประสงคมากที่สุด การที่จะพิจารณาวามีการเรียนรูมากเพียงใดครูพลศึกษาจะตองมีการ
วัดผลที่สามารถจําแนกระดับความสามารถไดเปนอยางดี การหาหลักฐานในการเรียนรูดังกลาวเปน
กระบวนการที่ตอเน่ือง โดยผลที่ไดจะนําไปใชในการประเมินหลักสูตร การสอน และผลสัมฤทธิ์ตอไป 

ผาณิต บิลมาศ (2530 : 18) กลาววา แบบวัดการกระทําทางรางกาย (physical performance 
test) ทักษะและสมรรถภาพเปนหัวใจสําคัญ และแกนกลางในโปรแกรมพลศึกษา เพ่ือใหผูเรียนมี
การพัฒนาบุคคล การเติบโตทางสังคมและทางสติปญญา แบบวัดการกระทําทางพลศึกษาเปนแบบ
แนววัดแบบปรนัยที่ใชวัดการเคลื่อนไหวของมนุษย รวมทั้งความสามารถทางกลไก สมรรถภาพ
กลไก ทักษะการกีฬา รูปรางและการโภชนาการ คุณสมบัติเหลานี้จะผสมผสานตัวแปรหลาย ๆ ตัว 
โดยทั่วไปการวัดการกระทําทางกลไกทุกแบบมีการพัฒนามาคลาย ๆ กัน วิธีการสรางคลายกัน 
ผูสรางทุกคนจะใชเทคนิคทางวิทยาศาสตรและสถิติเพ่ือปรับปรุงความเที่ยงตรงของแบบวัด มีหลัก
ในการสราง คือ 
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  1. เลือกเกณฑ 
  2. เลือกขอกระทงในแบบวัด 
  3. หาคาความเชื่อม่ันและความเปนปรนัยของขอกระทง 
  4. หาคาความเที่ยงตรงของขอกระทงและทั้งฉบับ 
  5. สรางเกณฑมาตรฐาน 
  6. เขียนรายงานเกี่ยวกับแบบวัดและผลที่ได 
 

 1.6 องคประกอบทักษะฟุตบอล 
 การเลน การฝก หรือการแขงขันกีฬาฟุตบอล ผูเลนหรือผูเขียนจะแสดงทักษะตางๆออกมา
ใหเห็น แตจะดีหรือไมดีขึ้นอยูกับความชํานาญของแตละบุคคล การแสดงทักษะก็เพ่ือที่จะใหการเลน
ของตนเกิดความสนุกสนาน ตื่นเตน มีการประสานงานที่ดีกับเพ่ือนรวมทีมจนเปนระบบ ซ่ึงทักษะ
น้ันไมวาจะเปนการเตะ การรับ การเลี้ยง การโหมง การสกัด หรือการยิงประตู เปนตน การแสดง
ทักษะตางๆ ดังกลาว หากผูเลนไดใชชั้นเชิงของทักษะที่ดีและเหนือกวา ยอมสามารถเอาชนะฝาย
ตรงขามและปองกันการบาดเจ็บของทั้ง 2 ฝายไดอีกดวย 
 แกรี่ (Gary. 1973 : 9) ไดกลาวถึงทักษะการเลนฟุตบอลวา “การเปนนักฟุตบอลจะตอง
เรียนรูการเตะ การสง การเลี้ยง การหยุด การโหมง การทุม การสกัด และการปองกันประตูแตละ
ทักษะดังกลาวจะตองพยายามหมั่นฝกฝน เพ่ือนําไปใชภายใตสถานการณของการแขงขันใหเกิด
สัมฤทธิ์ผล” 
 อุทัย สงวนพงศ (2533 : 12-67) ไดกลาวถึงทักษะการเลนฟุตบอล ไวดังน้ี 
 

การเตะฟุตบอล 
1. การเตะลูกบอลดวยหลังเทา 
การเตะลูกหลังเทาใหลูกฟุตบอลเลียดไปกับพ้ืนเหมาะสําหรับการยิงประตู เพราะเปนลูกที่มี

ความรุนแรง รวดเร็ว ถาเตะถูกวิธี ผูรักษาประตูจะรับลูกฟุตบอลไดยากมาก ในบางโอกาสยังใชสง
ลูกฟุตบอลในระยะไกลไดดวย แตการเตะลูกหลังเทานี้ ถาผูเตะวางเทาหลักและเทาที่เตะผิดพลาด
นิดเดียวลูกฟุตบอลก็จะเปลี่ยนทิศทาง ไมตรงตามจุดหมายไดทันทีเหมือนกัน การเตะดวยหลังเทามี
วิธีเตะ ดังน้ี 
  1.1  จรดเทาขางที่ไมไดเตะใหไดระดับเดียวกับลูกฟุตบอลดานขาง ระยะหางจากลูก
ฟุตบอลประมาณ 20-25 เซนติเมตร หรือประมาณ 1 คืบ 

1.2  ปลายเทาชี้ไปทิศทางที่ตองการใหลูกไป ตามองที่ลูก 
  1.3  เทาที่ใชเตะจะใชแรงเหวี่ยงจากสะโพก ปลายเทางุม ขอเทาเกร็ง หัวเขาตึง 
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  1.4 เหวี่ยงเทาแคสะโพก ลําตัวโนมไปขางหนา แขนทั้งสองเหวี่ยงไปตามจังหวะ ใช
บริเวณหลังเทาถูกลูกฟุตบอลตรงสวนกลางดานหลังลูก 
  1.5  เม่ือเตะไปแลวใหปลอยเทาที่เตะตามลูกในลักษณะเขายืดอยางเดิมปลายเทาชี้ไป
ทางทิศทางที่ลูกเตะไป พรอมกับเขยงสนเทาที่ไมไดเตะขึ้น ใหลูกฟุตบอลกลิ้งไปบนพ้ืนตามทิศทาง
ที่ตองการ 

2. การเตะลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน 
การเตะลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา ลูกแป การเตะลูก

ฟุตบอลดวยขางเทาดานในนับวาเปนการเตะที่งาย เปนการเตะสงที่มีความแนนอน รวดเร็ว และ
แมนยํามาก ในการแขงขันครั้งหน่ึงๆ ผูเลนจะเตะขางเทาดานในไมนอยกวารอยละ60 เพราะเตะได
ในทุกโอกาส และทุกสถานการณ ไมวาลูกนั้นจะอยูบนพ้ืนดินหรือลูกลอยในอากาศ แลวแตความ
ตองการของผูเลน แตตองเปนระยะสั้นๆใกลๆ เชน การสงผานหรือยิงประตู โดยเฉพาะในระยะที่
ไดผลแนนอนและแมนยํา ควรเปนระยะทางไมเกิน 20 เมตร การเตะดวยขางเทาดานใน มีวิธีการเตะ
ดังน้ี 
  2.1 จรดเทาที่ไมไดเตะใหไดระดับเดียวกับลูกฟุตบอล ปลายเทาชี้ไปยังทิศทางที่
ตองการจะใหลูกไป ตามองที่ลูก 
  2.2 แบะเทาขางที่จะใชเตะใหปลายเทาหันออกจากตัว เปนมุมฉากกับเทาอีกขางหนึ่ง 
ยอเขาออกดานนอก 
  2.3 เหวี่ยงเทาที่เตะแคสะโพก โดยใชแรงเหวี่ยงจากสะโพก แขนทั้งสองเหวี่ยงไปตาม
จังหวะการเหวี่ยงเทา ยอเขาของเทาที่ไมไดเตะลงเล็กนอย โนมตัวไปขางหนา 
  2.4 กอนเตะใหเหวี่ยงเทาไปขางหลังตรงๆ ใหเทาถูกลูกฟุตบอลบริเวณหนาเทา
สวนกลาง (คือสวนเวาใตบริเวณตาตุมลงไป) ใชแรงสงจากสะโพกเปนจุดหมุน 
  2.5  เม่ือเตะลูกฟุตบอลไปแลวใหปลอยเทาที่เตะตามลูกไปยังทิศทางที่ตองการ 

3. การเตะลูกดวยขางเทาดานนอก 
การเตะลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานนอก บางคนเรียกวา เตะลูกสะกิด เปนการเตะลูก

ฟุตบอลดวยหลังเทาดานนิ้วกอย การเตะวิธีน้ีใชเม่ือตองการเตะสงโดยรวดเร็วและในระยะใกล 
บางครั้งก็ใชเพ่ือหลบหลีกหรือหลอกลอฝายตรงขามในขณะเลนหรือเคลื่อนที่อยู การเตะลูกฟุตบอล
ดวยขางเทาดานนอกจึงมักกระทําในขณะเคลื่อนไหวหรือวิ่งอยู การเตะดวยขางเทาดานนอก มี
วิธีการเตะ ดังน้ี 

3.1  ตาเหลือบดูผูรับหรือทศิทางที่จะเตะไปกอนแลวจึงมองที่ลูกฟุตบอล 
  3.2  เม่ือจะเตะใหจรดเทาทีไ่มไดเตะอยูระดับเดียวกบัลูกฟุตบอล ในลักษณะเอนตัว
ออกขางเล็กนอย เพ่ือชวยในการทรงตวั นํ้าหนักตัวอยูบนเทาทีเ่ปนหลัก 
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  3.3  ยกเทาขางที่ใชเตะขึ้น งอเขาเล็กนอยเตะลูกดวยขางเทาดานนอก (ดานนิ้วกอย) 
โดยการเหวี่ยงจากเขา บิดขอเทาที่ใชเตะลูกฟตุบอลใหขอเทาถูกลกูบริเวณสวนกลางของลูกดานใน
ใกลตัว อาจจะสบัดปลายเทาเล็กนอยขณะสงลูกฟุตบอลก็ได 
  3.4  เม่ือเตะลกูฟุตบอลไปแลวปลอยเทาตามไปดวย 

4. การเตะโดงหรือเตะชอน 
การเตะดวยหลังเทาใหลูกฟุตบอลโดงหรืออาจจะเรียกอีกอยางหนึ่งวา เตะลกูชอนการเตะลูก

แบบนี้ ใชเม่ือตองการสงลูกระยะไกลๆ หรือการเตะเปลี่ยนทิศทาง รวมทั้งการเตะจากมุม (มุมธง) 
หรือตองการเตะใหขามฝายตรงขามไปยังฝายเดียวกัน เชน การตั้งเตะของกองหลัง การโยนลูก
ฟุตบอลเพ่ือเปลี่ยนเกมของฮาฟ หรือปกซายไปยังปกขวา หรือจากปกขวาไปยังปกซาย การเตะลูก
ฟุตบอลใหโดงมีวิธีการเตะ ดังน้ี 

  4.1  จรดเทาขางที่ไมไดเตะลงขางหลัง หางจากลูกฟุตบอลประมาณ 1 ศอก หรือจะวาง
เทาขางลูกฟุตบอลหางจากลูกฟุตบอลประมาณ 1 คืบ 

  4.2  แขนกางออกตามปกติ ลําตัวเอนไปขางหลังเล็กนอย ขอเทาและเขาตึง 
  4.3 ตามองที่ลูกฟุตบอล เม่ือเห็นวาลูกฟุตบอลเขามาในระยะที่จะเตะไดใหเหวี่ยงเทาที่

ใชเตะไปขางหลัง ประมาณระดับสะโพกแลวงุมปลายเทา 
  4.4 การเตะใหสอดเทาใตลูกใหมากที่สุดจนเฉียดพื้น เทาที่เปนหลักยอลงเล็กนอย เทา
ที่เตะลูกฟุตบอลใหยกเทาเหวี่ยงสูงขึ้นเกือบเสมอตัว เตะลูกฟุตบอลดวยหลังเทาในลักษณะชอนลูก 
  4.5  ปลอยเทาที่เตะไปตามทิศทางที่เตะลูกฟุตบอลไป 

5. การเตะในอากาศหรือวอลเลยดวยหลังเทา 
การเตะลูกฟุตบอลแบบน้ีเปนวิธีที่ใชไดดีทั้งผูเลนกองหนาและผูเลนกองหลัง สําหรับผูเลน

กองหนาเพื่อยิงประตู สวนผูเลนกองหลังใชเตะเพื่อตองการเตะใหพนเขตอันตราย การเตะลูกใน
อากาศหรือลูกวอลเลยบอลน้ีเปนลูกที่เตะยากมากแตก็เปนลูกที่มีความรุนแรงเด็ดขาดมีความเร็ว
และหนักแนน การหัดเตะใหมๆ ควรผูกลูกฟุตบอลกับหลักแลวหัดเตะ หรือจะใชวิธีโยนลูกฟุตบอล
แลวเตะเขาหากําแพง หรือใหเพ่ือนโยนลูกฟุตบอลแลวเตะก็ได 
  5.1  ลักษณะของลูกฟุตบอลที่ลอยมาทางดานขางลําตัวมีวิธีการเตะ ดังน้ี 
   5.1.1  ขณะลูกฟุตบอลลอยมา (ใกลจะถึง) ดานขางลําตัวใหหมุนตัวไปขางหลัง
แลวตะแคงลําตัวเขาหาลูก ซ่ึงขณะตะแคงลําตัวใหปลอยลูกฟุตบอลลอยต่ําลงประมาณระดับเอว
เกือบจะถึงเขา พรอมทั้งยกขาเหวี่ยงแบบตวัดเทา โดยเอียงไปทางดานตรงขามกับเทาที่จะเตะ 
   5.1.2  เทาที่ใชเตะตองเหวี่ยงไปขางหนาขนานกับพ้ืนไปที่ลูกฟุตบอล ถาตองการ
ใหลูกฟุตบอลพุงไปในระดับต่ําหรือเรียบไปกับพ้ืน ก็จะตองใหหลังเทาถูกกึ่งกลางลูกฟุตบอลหรือ
คอนขึ้นขางบนเล็กนอย 
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   5.1.3  ถาตองการใหลูกฟุตบอลไปโดงใหเตะลูกดานใตของลูกฟุตบอลเล็กนอย 
ขณะเตะตองใชแรงเหวี่ยงจากสะโพก เขาและขอเทาตึง 
   5.1.4 เม่ือเตะไปแลวใหปลอยเทาไปตามทิศทางที่ลูกฟุตบอลพุงไป เทาที่ยืนเปน
หลักใหยืนดวยปลายเทาและเขยงสนเทาเพื่อชวยในการหมุนตัว 

 5.2  ลักษณะของลูกฟุตบอลที่ลอยมาตรงหนา 
  การเตะลูกฟุตบอลในอากาศซึ่งลูกฟุตบอลลอยมาตรงหนา เปนการเตะที่ตองการใหลูก
ฟุตบอลไปในระยะไกล หรือเปนการเตะเพื่อใหพนเขตอันตรายของกองหลัง คือ เม่ือลูกฟุตบอลลอย
มาใหใชหลังเทาเตะใหลูกลอยโดงไปในอากาศมีวิธีการเตะ ดังน้ี 
   5.2.1 เม่ือลูกฟุตบอลลอยมาตรงหนา ปลอยลูกใหลอยต่ําลงจนกระทั่งอยูระดับ
เอวเกือบจะถึงเขา 
   5.2.2 ใหเหวี่ยงเทาขางที่จะใชเตะไปขางหลัง โดยการเหวี่ยงจากสะโพก   งอเขา
ปลายเทางุม แขนทั้งสองเหวี่ยงใหไดจังหวะกับการเหวี่ยงเทา พรอมกับโนมตัวไปขางหนา ใหหลัง
เทาถูกลูกฟุตบอลตามลักษณะที่ตองการ 
   5.2.3 ถาตองการใหลูกฟุตบอลลอยโดงมากก็ใหเทาถูกลูกฟุตบอลคอนลง
ขางลางเล็กนอย ถาตองการใหลูกฟุตบอลลอยไปตรงๆ ก็ใหเทาถูกสวนหลังของลูกฟุตบอล แลวกม
ตัวไปขางหนามากๆ ในขณะที่เหวี่ยงเทาไปขางหนา 
 6. การเตะลูกฟุตบอลใหโคง 

การเตะลูกฟุตบอลใหโคงหรืออาจเรียกวา การเตะลูกเฉือน เปนการเตะลูกใหหมุนโคงเขาหา
จุดหมาย การเตะลูกฟุตบอลโคงใชการยิงประตู ยิงลูกฟุตบอลลักไกระยะไกล การเตะลูกฟุตบอลจาก
มุมธง เปนตน การเตะลูกฟุตบอลโคงมีวิธีการเตะ ดังน้ี 

ตามองลูกฟุตบอลตลอดเวลา ลักษณะการจรดเทา และการเหวี่ยงเทาเคลื่อนไหวรางกาย
เชนเดียวกับการเตะลูกฟุตบอลดวยหลังเทาทุกประการ แตกตางกันตรงที่เทาสัมผัสลูกฟุตบอล ซ่ึง
ถาแบงลูกฟุตบอลออกเปน 2 สวน หากเตะลูกฟุตบอลใหเทาสัมผัสสวนนอกของลูกฟุตบอล ลูก
ฟุตบอลจะหมุนโคงไปทางซายแตถาใหเทาสัมผัสจากสวนในของลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอลก็จะหมุน
และโคงออกไปทางขวามือของผูเตะ 
 

การหยุดลูกฟุตบอล 
 การหยุดลูกฟุตบอล หมายถึง การบังคับลูกฟุตบอลที่เคลื่อนที่มาในลักษณะตางๆ ใหอยูกับ
เทาบนพื้นดินหรือเคลื่อนไหวไปในลักษณะที่ครอบครอง หลักทั่วๆไปที่จะใชสวนตางๆ ของรางกาย
ชวยในการบังคับลูกฟุตบอลนั้น ตองอาศัยการผอนตาม เพ่ือใหลูกฟุตบอลอยูในครอบครอง ซ่ึง
หมายถึง เทา รางกายจะตองอยูในมุมของลูกฟุตบอลที่เคลื่อนที่เขามา แลวบังคับใหลูกฟุตบอลหยุด
น่ิง หรือเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ตองการ 
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1. การหยุดลูกฟุตบอลดวยฝาเทา มีวิธีการหยุด ดังน้ี 
 1.1 เม่ือลูกฟุตบอลกลิ้งมากับพ้ืน ใหหันหนาเขาหาลูกฟุตบอล พรอมกับยกเทาขางที่
จะหยุดขึ้น ยกปลายเทาใหเงยขึ้น สนเทาหางจากพื้นขึ้นประมาณ 3 น้ิว 

 1.2 ยอตัวลงและกางแขนออก โนมตัวไปขางหนา เขาของเทาที่จะหยุดลูกงอเล็กนอย 
เม่ือลูกกลิ้งผานมาจนอยูใตฝาเทาประกบลูกฟุตบอลไวกับพ้ืน โดยกดปลายเทาลงเบาๆ พรอมกับ
เหยียดขาลงเล็กนอย 

 1.3 ถาลูกฟุตบอลกลิ้งมาแรงใหผอนเทาตามความแรงของลูกฟุตบอล เพ่ือไมใหลูก
ฟุตบอลกระดอนไปจากเทา อยาใชวิธีกระทืบลูกฟุตบอล 
 2. การหยุดลูกฟุตบอลดวยหลังเทา มีวิธีการหยุด ดังน้ี 
  2.1 หันหนาเขาหาทิศทางที่ลูกฟุตบอลลอยมา ยกเทาขึ้นดักรับลูกฟุตบอลในจังหวะที่
ลูกฟุตบอลยังลอยอยูทันที 
  2.2 เม่ือลูกฟุตบอลแตะหลังเทา ใหรีบผอนเทาลงโดยเร็วตามความแรงของลูกที่มา โดย
ผอนเทามาทั้งทอนตั้งแตหัวเขาลงมาใหดึงเขาหาตัว อยาใหเปนลักษณะเตะสวนขึ้นหรือเกร็งเทาแข็ง 
เพราะจะทําใหลูกกระดอนไปไกลจากตัว 
  2.3 สําหรับลูกฟุตบอลที่กลิ้งมากับพ้ืนและลูกฟุตบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้น ถาจะหยุด
ลูกฟุตบอลดวยหลังเทา ใหหันหนาเขาหาทิศทางที่ลูกฟุตบอลกําลังพุงมา ยกเทาขางที่จะหยุดลูกขึ้น
จากพื้นเล็กนอยปลายเทางุมลงสูพ้ืน 
  2.4 เม่ือลูกฟุตบอลแตะหลังเทา ใหผอนเทาไปขางหลังเล็กนอย 
 3. การหยุดลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน สามารถแบงตามลักษณะการเคลื่อนที่มาของลูก
ฟุตบอล ซ่ึงมีวิธีการหยุดลูกที่แตกตางกันดังน้ี 

3.1  การหยุดลูกฟุตบอลที่กลิ้งมากับพ้ืนดวยขางเทาดานใน มีวิธีการหยุด ดังน้ี 
3.1.1 เม่ือลูกฟุตบอลกลิ้งมากับพ้ืนใหหันหนาเขาหาฟุตบอล หรือวิ่งเขาหาลูก

ฟุตบอล 
3.1.2  สายตามองดูลูกฟุตบอลจรดเทาขางที่ไมใชหยุดลงพื้น ใหปลายเทาตรงไป

ขางหนายกเทาขางที่จะใชหยุดขึ้นจากพื้นเล็กนอย หันปลายเทาออกขางนอก 
3.1.3 ขณะท่ีลูกฟุตบอลเคลื่อนใกลเขามาในระยะที่พอจะหยุดไดแลว ใหเหยียด

เทาขางที่จะหยุดออกไปรับลูกฟุตบอลกระทบขางเทาดานใน 
3.1.4 ขณะที่ลูกฟุตบอลกระทบเทากลับมาขางหลัง เพ่ือผอนตามความแรงของลูก

โดยเร็ว การปฏิบัติดังกลาวจะทําใหลูกฟุตบอลอยูในครอบครองของเทาและไมกระดอนออกไปหาง
จากตัว 

3.2   การหยุดลูกฟุตบอลที่ลอยมาในอากาศดวยขางเทาดานใน มีวิธีการหยุด ดังน้ี 
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3.2.1 ใหหันหนาเขาหาลูกฟุตบอล สายตามองดูลูกฟุตบอลตลอดเวลา ตองทรง
ตัวใหดี โดยการกางแขนออก ยอตัวลงเล็กนอย 

3.2.2 ใชเทาขางที่ไมใชหยุดลูกฟุตบอลเปนเทาหลักและรับนํ้าหนักตัว ใหลูก
ฟุตบอลตกทางดานตรงขามกับเทาขางที่จะใชหยุด 

3.2.3 ยกเทาขางจะใชหยุดไปรับลูกฟุตบอลที่กลิ้งมากับพ้ืน หรือกระดอนขึ้นจาก
พ้ืนโดยใชขางเทาดานนอกประคองลูกฟุตบอลลงสูพ้ืนเบาๆ เม่ือลูกฟุตบอลกระทบเทาใหผอนความ
แรงเล็กนอย 

4. การหยุดลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานนอก มีวิธีการหยุด ดังน้ี 
4.1 ใหหันหนาเขาหาลูกฟุตบอล สายตามองดูลูกฟุตบอลตลอดเวลา ตองทรงตัวใหดี 

โดยการกางแขนออก ยอตัวลงเล็กนอย 
4.2 ใชเทาขางที่ไมใชหยุดลูกฟุตบอลเปนเทาหลักและรับนํ้าหนักตัว ใหลูกฟุตบอลตก

ทางดานตรงขามกับเทาขางที่จะใชหยุด 
4.3 ยกเทาขางจะใชหยุดไปรับลูกฟุตบอลที่กลิ้งมากับพ้ืน หรือกระดอนขึ้นจากพื้น

โดยใชขางเทาดานนอกประคองลูกฟุตบอลลงพื้นเบาๆ เม่ือลูกฟุตบอลกระทบเทาใหผอนความแรง
เล็กนอย 

5. การหยุดลูกฟุตบอลดวยหนาอก มีวิธีการหยุดดังน้ี 
5.1 ใหหันหนาเขาหาลูกฟุตบอล สายตามองดูลูกฟุตบอลตลอดเวลา เทาที่เปนหลกัจะ

ยืนขนานกันหรือเทาใดเทาหนึ่งอยูหนาอีกเทาหนึ่งได 
5.2 ใหยกตัวขึ้นทันทีเม่ือลูกฟุตบอลกําลังลอยมาเกือบจะกระทบหนาอก โดยเกร็ง

กลามเนื้อสวนอกและยอเขา 
5.3 ขณะที่ลูกฟุตบอลถูกอกใหผอนตัวลง (แบบเอนหลัง) พยายามทําใหหนาอกเปน

โพรงหรือแองในการรับลูกฟุตบอล กางแขนออก งอเขาเทาหนาเล็กนอยและยอตัวลงทันทีเม่ือลูก
กระทบอกแลวปลอยลูกฟุตบอลลงสูพ้ืน หรือเตะลูกฟุตบอลตอไปตามจังหวะและโอกาส 
 

การเลี้ยงลูกฟุตบอล 
 การเลี้ยงลูกฟุตบอล หมายถึง การพาลูกฟุตบอลไปดวยการใชหลังเทาทั้งสองขางสลับกัน 
จะเปนการเดินหรือวิ่งก็ตาม เราสามารถที่จะไปไดตามทิศทางที่ตองการ ชา เร็ว หรือหลบหลีกดวย
การใชเทาทั้งสองขางบังคับลูกฟุตบอลนั่นเอง รวมทั้งการหลอกลอ ปองกันหรือเพ่ือการพาไปยิง
ประตู 
 การเลี้ยงลูกฟุตบอลหรือบังคับลูกฟุตบอลใหอยูในครอบครองนับวามีประโยชนมากในการ
เลนลูกฟุตบอล เพราะผูที่จะเลนลูกฟุตบอลใหไดดีน้ันจะตองมีความคุนเคยตอลูกฟุตบอลกอน ทั้ง
ตองรูจักวิธีการบังคับลูกฟุตบอลดวยการเลี้ยง เดาะ โหมง เพ่ือหลบหลีกฝายตรงขามและเคลื่อนไหว
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ไปตามทิศทางที่ตองการ ทักษะดังกลาวนี้จําเปนตองฝกหัดมากจนรูจังหวะของลูก การเตะลูก
ฟุตบอล ความแรง และวิถีของลูกฟุตบอล รวมทั้งความออนตัว ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
ตลอดจนสายตาของผูเลี้ยงลูกฟุตบอลก็มีสวนสําคัญมาก ซ่ึงทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลทาตางๆ มี
ดังน้ี 

1. การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน มีวิธีการเลี้ยง ดังน้ี 
1.1 ตามองไปยังทิศทางที่จะพาลูกฟุตบอลไปหรือชําเลืองมองลูกฟุตบอลเล็กนอยเปน

ครั้งคราว 
1.2 ใชขางเทาดานในทั้งขางซายและขางขวาเขี่ยลูกฟุตบอลไปขางหนาสลับกันซาย

บางขวาบาง การเขี่ยลูกฟุตบอลใหเขี่ยเบาๆ เพ่ือใหลูกฟุตบอลอยูในครอบครองโดยใกลชิด 
1.3 ยอตัวลงต่ํา งอเขาเล็กนอย นํ้าหนักตัวโนมไปขางหนา แกวงแขนไปตามจังหวะ

ของเทาและกางแขนออกเล็กนอย เพ่ือชวยในการทรงตัว 
2. การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานนอก มีวิธีการเลี้ยง ดังน้ี 

2.1 ตามองไปยังทิศทางที่จะพาลูกฟุตบอลไป หรือชําเลืองดูลูกฟุตบอลเปนครั้งคราว 
2.2 ใชเทาดานนอกทั้งเทาซายและเทาขวา หรืออาจจะใชขางเทาดานในและดานนอก

ชวยในบางโอกาส 
2.3 เขี่ยลูกฟุตบอลไปขางหนาเบาๆ แลวจึงตามลูกไป ให นํ้าหนักตัวโนมไป    

ขางหนา เขาอยูเหนือลูก ปลายเทาบิดเขาขางในเล็กนอย ในขณะเขี่ยลูกควรวิ่งดวยปลายเทาเพื่อ
สะดวกตอการเขี่ยลูก 

3. การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยหลังเทา มีวิธีการเลี้ยง ดังน้ี 
3.1   การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยหลังเทา วิธีการเลี้ยงเชนเดียวกับการเลี้ยงลูกฟุตบอลดวย

ขางเทาดานใน และการเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานนอก แตกตางกันเพียงแตใชหลังเทาขางใด
ขางหนึ่ง หรือทั้งสองขางสลับกันเขี่ยลูกไปขางหนา โดยใหงุมปลายเทา งอเขา 

3.2 ใชสวนหลังเทาตอนปลายเขี่ยลูกฟุตบอลใหกลิ้งไปขางหนาเบาๆ นํ้าหนักตัวโนมไป
ขางหนา 
 

การโหมง 
 การโหมง หมายถึง การใชศีรษะบริเวณหนาผากบังคับลูกฟุตบอลที่ลอยมา หรือพุงมาใน
อากาศ ใหเปลี่ยนทิศทางไปตามตองการ นับวาเปนวิธีการเลนที่ไดเปรียบกวาการเลนโดยใชสวน
อ่ืนๆ ของรางกาย เม่ือลูกฟุตบอลลอยมาสูง เพราะสามารถเลนลูกฟุตบอลไดเร็วกวาการใชเทา 
 การโหมงลูกฟุตบอล มีวิธีการโหมง ดังน้ี 

1. เม่ือลูกฟุตบอลลอยมาในทิศทางใดใหหันหนาไปทิศทางนั้น สายตามองอยูที่ลูก
ฟุตบอล กางแขนออกเล็กนอย เพ่ือชวยในการทรงตัว งอเขาเล็กนอย 
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2. ใหเทาใดเทาหนึ่งอยูขางหนา โดยปกติเทาที่ถนัดจะอยูขางหลัง 
3. เม่ือลูกฟุตบอลพุงมาไดระยะที่จะโหมงได ใหเอนตัวไปขางหนาเล็กนอย แลวยืดตัว

ขึ้นเต็มที่ สปริงขอเทาและเขา เกร็งกลามเนื้อคอ ลืมตา โลนํ้าหนักตัวไปที่ลูกฟุตบอล ใหหนาผาก
ปะทะกับลูกฟุตบอล ถาตองการใหลูกฟุตบอลไปทางไหนใหหันหนาไปทางนั้น 
 จากหลักการของหลักสูตรองคประกอบทักษะฟุตบอลในชวงชั้นที่ 2 ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา
ทักษะที่ควรนํามาใชในการสรางแบบประเมินครั้งน้ี คือ การเดาะลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอล การ
โหมง การเลี้ยงและการยิงประตู ซ่ึงผูวิจัยมีความเชื่อวาทักษะเหลานั้นเม่ือฝกฝนใหเกิดความชํานาญ
จะทําใหเกิดการถายทอดเชื่อมโยงจากทักษะหนึ่งไปยังอีกทักษะหนึ่งได ซ่ึงทําใหเกิดความตอเน่ือง
และมีประสิทธิภาพในการเลนฟุตบอล 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 

 2.1 ความหมายของแบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 นักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดใหความหมายของแบบประเมินภาคปฏิบัติไว      
หลายทาน ดังน้ี 
 สแตนเลย (Stanley. 1960 : 186) ไดใหความหมายของแบบประเมินภาคปฏิบัติ  ไววา
เปนแบบประเมินที่ใชในการพิจารณาผลการกระทําในขั้นวิธีการปฏิบัติงานและผลผลิตของงาน 
 มารแชล, จอหน  คลาก  เเละ   ลอยด,  เวสเลย  ฮอลซ  ( Marshall,  John  Clark ;&  
Loyde,  Wesley  Hales.  1971  :  135 )   ไดใหความหมายของแบบประเมินภาคปฏิบัติไววาเปน
เเบบประเมินที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวหรือการตอบสนองที่เปนการกระทําของผูถูกสอบ  โดย
ปกติเเลวการประเมินจะเกิดขึ้นได ตองจัดการใหผูถูกประเมินไดอยูในสถานการณที่เปนจริงหรือ
คลายของจริงใหมากที่สุด  เเตไมใชการประเมินดวยแบบประเมินแบบเขียนตอบ (Paper and 
Pencil Tests)นอกจากนี้ยังจัดรูปแบบของแบบประเมินประเภทนี้ไว 3  ความหมาย  คือ 

1. แบบประเมินภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับความสามารถทางสมอง ทางดานความคิด     สวน
ใหญจะเก่ียวของกับการประเมินทักษะดานภาษา การฟง การพูด และการกระทําที่เกี่ยวของกับ
ความคิด เชน แบบประเมินของ Standford Binet Tasks แบบประเมิน Wechsler Intelligence 
Scale for Children แบบประเมิน Arthur Point Scale of Performance Test และ แบบประเมิน 
Raven’s Progressive Matrices     

2. แบบประเมินภาคปฏิบัติที่ประเมินความสามารถในการใชเครื่องจักร และเครื่องมือตาง ๆ 
ประกอบในการทํางานสิ่งใดสิ่งหน่ึงใหประสบความสําเร็จ เชน แบบประเมินของ Benneff Hand 
Tool Dexterity Tests 

3. แบบประเมินภาคปฏิบัติที่ไดกําหนดใหเกิดการทํางานจากสถานการณจําลอง 



 28

 เมหเรนส และ เลหเเมน  ( Mehrens  ;&  Lehman. 1984 : 206 ) ก็ไดใหความหมาย
ของแบบประเมินภาคปฏิบัติไวอยางกวางๆ วา  แบบประเมินภาคปฏิบัติโดยทั่วไปจะเปนแบบ
ประเมิน 1 ใน 3 ของประเภทตอไปน้ี 

1. แบบประเมินภายใตสถานการณที่จําลองขึ้นมา  (Tests  Under  Simulated  
Conditions) เชน การฝกหัด(Training)  ของนักบินภายในอุปกรณฝกภาคสนามสําหรับนักบิน  
(Link  Trainer) ขอจํากัดของวิธีดําเนินการของแบบประเมินชนิดนี้ก็คือพฤติกรรมในสถานการณที่
จําลองขึ้นมา บางทีแตกตางกันอยางชัดแจง เม่ือเปรียบเทียบกับในสถานการณที่เปนจริง ดังน้ันผลที่
ไดจากการประเมินการปฏิบัติจึงมีความถูกตองนอย 
 2. แบบประเมินตัวอยางงาน (Work  Sample Tests) เปนแบบประเมินที่เชื่อถือได 
(Reliable) และสมเหตุสมผล (Valid) มากที่สุด เพราะวาผูเขาสอบจะทําการผลิตบางสิ่ง       
บางอยางแทจริง 
 3. แบบประเมินการจําได (Recognition Tests) ความหมายของแบบประเมินชนิดนี้ก็
คือ เปนแบบประเมินที่จะวัดความสามารถของผูที่ เขาสอบเกี่ยวกับความสามารถในการจํา
ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของผลผลิต (Products) และการปฏิบัติไดหรือไม หรือวัด
ความสามารถในการจําแนกแยกแยะ (Identify) 
  สมบูรณ ชิตพงษ (2522 : 18) ใหความหมายของแบบประเมินภาคปฏิบัติวาเปนแบบ
ประเมินที่มีจุดประสงคที่ตองการใหผูสอบไดปฏิบัติ ซ่ึงการประเมินแบบนี้ตองการวัดกระบวนการ 
(Process) หรือดูผลงาน (Products) ในการปฏิบัติ เชน การประเมินภาคปฏิบัติในวิชาศิลปะ งาน
ชางอุตสาหกรรม สุขศึกษา และพลศึกษา 
 ไพศาล หวังพานิช (2526 : 89) ใหความหมายไววา การวัดผลงานภาคปฏิบัติ คือ 
ความสามารถในการปฏิบัติที่ใหผูเรียนไดแสดงพฤติกรรมตรงออกมาดวยการกระทําโดยถือวาการ
ปฏิบัติเปนความสามารถในการผสมผสานหลักการ วิธีการตางๆ ที่ไดรับการฝกฝนมาให ปรากฎ
ออกมาเปนทักษะของผูเรียน 
 ส. วาสนา ประวาลพฤกษ (2527 : 1) ใหความหมายของแบบประเมินภาคปฏิบัติไววา 
เปนแบบประเมินที่มุงวัดทักษะในการปฏิบัติงานเชน การเลนกีฬา การเลนดนตรี การปรุงอาหาร 
หรือการควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน เปนตน การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบปฏิบัติ ลักษณะนี้มี
สิ่งที่ตองคํานึงถึงอยู 2 ประการ คือ วิธีการ (Procedures) และผลงาน(Products)  
 เชิดศักดิ์ โฆวาสินธ (2529 : 16) ใหความหมายของแบบวัดภาคปฏิบัติวาเปนเครื่องมือ
ที่ออกแบบเพื่อวิเคราะหและวัดทักษะของนักเรียนในดานการปฏิบัติ หรือการทําที่ใหเลือกปฏิบัติ
ภายใตเง่ือนไขที่ไดควบคุมไวอยางดี 
 เผียน ไชยศร (2529 : 37) ใหความหมายของแบบประเมินภาคปฏิบัติวา เปนเครื่องมือ
วัดความสามารถของบุคคลในการทํางานอยางใดอยางหนึ่งโดยบุคคลนั้นไดลงมือปฏิบัติ และการจัด
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กระทํา (Manipulate) ซ่ึงมีการเกี่ยวของหรือสัมพันธกับสิ่งที่อยูในลักษณะรูปธรรม (Materials or 
Psysical Objects) โดยทางกาย หรือการรับรูทางประสาทสัมผัส 
 สุนันท ศลโกสุม (2532 : 65) ไดใหความหมายของแบบประเมินภาคปฏิบัติไววา เปน
เครื่องมือสําหรับพิจารณาความสามารถในการทํางานไดตามจุดหมาย หรือเปนการประเมิน เพ่ือ
พิจารณาประสิทธิภาพ (Efficient) หรือประสิทธิผล (Effect) ที่เกิดขึ้นจากการกระทําหรือจาก
สถานการณที่ไดกําหนดขึ้น 
 จากความหมายของแบบประเมินภาคปฏิบัติที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวาแบบประเมิน
ภาคปฏิบัติ หมายถึง เครื่องมือที่สรางขึ้นเพ่ือใชวัดความสามารถของผูเรียนในการปฏิบัติงานตาม
สถานการณหรือสิ่งเราที่ผูประเมินกําหนด โดยพิจารณาจากกระบวนการ (Process) และ ผลงานที่
เกิดขึ้น (Product) จากการปฏิบัติ 
 
 2.2  ชนิดของแบบประเมนิภาคปฏิบัต ิ  
 มีนักการศึกษาชาวไทยและตางประเทศไดจําแนกแบบประเมินภาคปฏิบัติไวหลายทาน 
ดังน้ี 
 มารแชล (Marshall. 1971 :139 - 141)  ไดจําแนกแบบประเมินภาคปฏิบัติออกเปน        
3  ชนิด  คือ 
 1.  แบบประเมินใหจําแนกแยะแยะ (Identification Test)  มีจุดมุงหมาย คือ  เพ่ือวัด
ความสามารถของผูเรียนในการจําแนกวัตถุ (Object) หรือชุดของวัตถุ (Set of Objects)  สามารถ
จําแนกระหวางความถูกตองและความไมถูกตองในวิธีการ (Procedures) และวิธีปฏิบัติ (Practices) 
สามารถจําแนกปจจัยสําคัญในเบื้องตนของขบวนการ หรือเพ่ือที่จะจําแนกสวนประกอบตาง ๆ  ของ
ผลผลิตได 
  ความแตกตางระหวางแบบประเมินใหจําแนกแยกแยะ และแบบประเมินทางภาษา    
ในบางครั้งมักจะไมชัดเจน  เชน ถาใหนักเรียนระบุชื่อหรือชี้สวนตาง ๆ ของเครื่องพิมพดีด โดยทั่วๆ 
ไป ก็จะเรียกวา “แบบประเมินภาคปฏิบัติ” แตอยางไรก็ตามในสภาพความเปนจริงน้ัน  นักเรียนที่
สามารถระบุสวนตางๆ ของเครื่องพิมพดีดไดถูกตองก็ไมไดเปนหลักประกันวานักเรียนมี
ความสามารถในการพิมพ การทําความสะอาดเครื่องพิมพดีดหรือเปลี่ยนผาหมึก ดังน้ันแบบประเมิน
ใหจําแนกแยกแยะอาจจะไมสามารถวัดประสิทธิภาพของผลงานในขั้นสุดทายของบุคคลไดเพราะวา
ทักษะในการปฏิบัติงาน และคุณภาพของผลงานในขั้นสุดทาย เราตองสามารถสังเกตและวัดได
โดยตรงแตแบบประเมินใหจําแนกแยะแยะมักจะเกี่ยวของกับการทองจําของผูเรียน ดังน้ันการจําแนก
แยกแยะงาน (Identification Task) ก็ควรจะทําใหเกิดการโตตอบ (Reflex) ในการผสมผสานกันของ
ทักษะและกระบวนการทางสมอง  (Mental Processes)  เสมอ 
 2.  แบบประเมินจําลองสถานการณ  ในแบบจําลองสถานการณน้ีเปนกิจกรรมที่จําเปนและ
เกี่ยวกับงาน ซ่ึงอาจจะเปนสถานการณในชีวิตที่เคยประสบมา บางครั้งผูเขาสอบอาจจะมีความ
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ตองการที่จะใชเครื่องมือ  ซ่ึงถูกสรางขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อที่จะฝกหัด (Training) ตามวัตถุประสงคใน
การประเมิน เชน ในวิชาการขับรถเครื่องจําลองสถานการณก็จะถูกนํามาใชในการประเมินทักษะของ
ผูเขาสอบในการขับรถดวย 
  โดยพื้นฐานของแบบประเมินจําลองสถานการณ ตองการที่จะทําการคัดเลือกกิจกรรมที่
จําเปนและเกี่ยวของกับการปฏิบัติกิจกรรมที่คัดเลือกมามากที่สุด มีความมุงหมายเพื่อการจําลอง 
(Duplicating) หรือ การทําเลียนแบบ (Simulating) ในกิจกรรมเหลานี้  ดังน้ัน ประสิทธิภาพของแบบ
ประเมินจึงขึ้นอยูกับปริมาณของการปฏิบัติจริงที่เปนการเลียนแบบ 
 3.  แบบประเมินตัวอยางงาน  จะเกี่ยวของกับตัวอยางงานหลาย ๆ  ชนิด เชน ครูชวเลข
ใหแบบประเมินตัวอยางงาน เม่ือครูใหนักเรียนเขียนตัวอยางตัวอักษรที่ครูบอกแลวนับจํานวนของ
ความผิดพลาดที่นักเรียนแตละคนทําการบันทึกไว  หรือครูชางไมตองการที่จะวัดทักษะของนักเรียน
ของเขา ในการปฏิบัติกิจกรรมงานไมบางชนิดครูชางไมก็ตองสามารถสรางแบบประเมินการปฏิบัติ
ตัวอยางงานขึ้นมาได 
  อยางไรก็ตาม  ความยุงยากในการจําแนกระหวางแบบประเมินตัวอยางงาน  และ
แบบประเมินจําลองสถานการณมีขอสังเกตอยูวาแบบประเมินตัวอยางงานจะใชสถานการณของงาน
ที่เปนจริงซ่ึงคาดหวังวาจะมีความสําคัญตอนักเรียนในการฝกหัดและเสริมสรางประสบการณใหกับ
นักเรียน ถาหากตัวอยางงานถูกเลือกมาอยางระมัดระวัง แบบประเมินชนิดนี้ก็จะเปนเครื่องชี้บอก  
(Indicator)  ถึงความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 สุภรณ  ลิ้มบริบูรณ  (2535 : 15 - 18)  ไดจําแนกแบบประเมินภาคปฏิบัติออกเปน   
3  ลักษณะ  คือ 
 1.  แบบประเมินโดยการใหแสดงการรูจัก (Recognition) เปนการประเมินโดยกําหนด
งานใหนักเรียนแลวใหนักเรียนระบุ  จําแนก  หรือบอกวิธีการ  บอกเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานนั้น 
  2.  แบบประเมินในสถานการณจําลอง (Simulated  Performance) เปนการให 
นักเรียนปฏบิตัิในสถานการณที่จําลองขึ้นมาใหเหมือนสถานการณจริงมากที่สุด 
  3.  แบบประเมินในสถานการณจริง (Work Sample Test)   เปนการกําหนดงานใหทํา
โดยมอบงานใหทําหรือใหปฏิบัตใินสถานการณจริง ซ่ึงผูเรียนจะตองแกปญหาเฉพาะหนาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิ
 วิราพร  พงศอาจารย  (2542 : 125 - 126)  ไดแบงชนิดของแบบประเมินภาคปฏิบัติออก
ไดเปน  4  ชนิด  ไดแก 
  1.  แบบประเมินแบบขอเขยีน   การวัดดานการปฏิบตัแิบบน้ีอาจจะเริ่มดวยการ 
ประเมินทางดานความรูความคิด แตจะแตกตางไปจากการประเมินโดยทั่วไป เพราะการประเมินนี้จะ
วัดการใชความรูและทักษะ คําถามสวนใหญเปนการใชความรูที่เปนผลมาจากการเรียนที่ผานมา   
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  2.  แบบประเมินเชิงจําแนก เปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เชน ใหจําแนกเครื่องมือ
หรือชิ้นสวนของเครื่องมือวามีอะไรบางและแตละชิ้นสวนมีหนาที่อะไร ถาเปนการประเมินที่ซับซอน
หรือยากขึ้นอาจจะมอบงานใหนักเรียนไปคนควาเพิ่มเติม  
  3.  แบบประเมินเชิงสรางสถานการณ จะเนนวิธีการโดยใหนักเรียนไดปฏิบัติงานใน
สถานการณที่เหมือนจริง การปฏิบัติเชิงสรางสถานการณน้ี ในบางครั้งอาจจะนํามาใชในการประเมิน
ขั้นสุดทายของทักษะการปฏิบัติ 
  4.  แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง ในการประเมินการปฏิบัติซ่ึงมีหลายวิธีการนั้น  
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริงถือวาเปนระดับที่สูงที่สุด  นักเรียนจะตองแสดงตัวอยางของงาน 
ภายใตสภาวการณจริง   
  จากชนิดของแบบประเมินภาคปฏิบัติที่กลาวมานั้น ผูวิจัยคิดวาชนิดของแบบประเมิน
ที่เหมาะสมสําหรับนํามาใชในการสรางแบบประเมินทักษะพ้ืนฐานกีฬาครั้งน้ี   คือ  แบบประเมินการ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งผูวิจัยมีความเชื่อตามหลักเหตุผลและความเหมาะสมวาแบบประเมินการ
ปฏิบัติงานจริง สามารถทําใหผูเรียนทราบถึงศักยภาพและผลงานจากการปฏิบัติของตนเองไดอยาง
แทจริงและที่สําคัญ คือ ผูสอนก็จะทราบถึงพัฒนาการของผูเรียน เพ่ือที่จะนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาใหผูเรียนเกิดศักยภาพตามที่ผูสอนตั้งเปาหมายไว ซ่ึงการประเมินในลักษณะนี้
สอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 คือ การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ และเนนการประเมินตามสภาพจริง   
 
 2.3  การสรางแบบประเมนิภาคปฏิบัต ิ
 การสรางและพัฒนาแบบประเมินภาคปฏิบัติน้ัน มีนักการศึกษาทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศหลายทานไดเสนอขั้นตอนในการสรางแบบประเมินภาคปฏิบัติไวดังน้ี 
 ทัคแมน (Tuckman.1975 : 180-185) ไดเสนอหลักการสรางแบบประเมินภาคปฏิบัติไว  4  
ขั้นตอน  ดังน้ี 
 1. ระบุผลงานที่ตองการจากการปฏิบัติ  (Specifying Desire Performance)  ในขั้นตอนนี้
จะระบุจุดประสงคที่ตองการจะปฏิบัติภายใตเง่ือนไขที่กําหนดรวมไปถึงเกณฑการประเมิน 
วัตถุประสงคจะเปนตัวแสดงผลผลิตปลายทางที่ตองการ  สําหรับวัตถุประสงคของการปฏิบัติมักจะมี
คํากริยาที่แสดงถึงการกระทํา  เชน  การแสดง  การสราง  เพราะคําเหลานี้เปนคํากริยาที่ระบุใหเปน
การกระทําดวยมือเชน แสดงวิธีการแบงมุมออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน หรือแตงโคลงบรรยาย
ความรูสึกของบุคคลตอธรรมชาติ 
 2. ระบุสถานการณการประเมิน (Specifying the Test Situation) ในขั้นตอนระบุ
สถานการณการประเมินนี้  จะตองใหผูเรียนไดแสดงผลงานที่ตองการ  ซ่ึงเปนเง่ือนไขที่ผูวัดจะตอง
จัดเตรียมไวใหผูเรียนฝกปฏิบัติ   
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 3. ระบุเกณฑในการประเมินกระบวนการและผลงาน (Specifying Process and Product 
Criteria) ขั้นตอนนี้เปนการประเมินวิธีการหนึ่งที่เกิดขึ้นอยางสมบูรณ โดยที่ผูสังเกตไมมีเวลาจะ
สังเกตไดนานๆ เพ่ือประเมินพฤติกรรมดังนั้นครูตองเตรียมระบุเกณฑในการประเมิน วิธีการและ
ผลงาน  เพ่ือจะใชในการประเมินไวลวงหนา 
 4.  การเตรียมแบบตรวจสอบรายการ (Preparing the Performance Checklist) แบบ
ตรวจสอบรายการนี้จะตองมีการพัฒนารูปแบบมากอน  โดยนําเกณฑในการประเมินจาก ขอ 3  มา
เรียงลําดับกอนหลัง แลวจึงสังเกตการปฏิบัติงานของผูถูกประเมิน ถาผูถูกประเมินปฏิบัติไดตาม
เกณฑน้ันก็บันทึกใหคะแนน และถาไมปฏิบัติตามเกณฑน้ันก็จะไมบันทึกคะแนน 
 เมหเรนส และเลหแมน (Mehrens ;& Lehman. 1984 : 208) ไดเสนอขั้นตอนในการ
พัฒนาแบบประเมินภาคปฏิบัติไว  6  ขั้นตอน  ดังน้ี 
 1.  การวิเคราะหงานเพื่อกําหนดความสามารถที่จะประเมิน ซ่ึงแนวทางที่จะทําใหการ
วิเคราะหงานไดดีที่สุดทางหนึ่งคือ ผูถูกประเมินไดเรียนรูงานและตรวจดูงานอยางระมัดระวังใน
ขั้นตอนการฝกหัด  วิธีการนี้จะทําใหผูสรางแบบประเมินเห็นภาพพจนไดวา สภาพที่แทจริงเปน
อยางไร  มากกวาที่จะไดมาโดยการสังเกตงานเพียงอยางเดียว 
 2.  คัดเลือกงาน ทักษะ และความสามารถที่มีความสําคัญที่เกี่ยวของในงานที่เปนตัวแทน
ของทักษะตางๆ เม่ือตัดสินใจวาความสามารถใดที่จะตองประเมิน สิ่งหน่ึงที่จะตองกําหนดก็คือจะ
ประเมินดวยวิธีการปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติงาน หรือจะประเมินทั้งสองอยาง 
 3.  สรางแบบฟอรมของการสังเกตหรือการประเมิน แบบฟอรมน้ีจะประกอบดวยชนิดของ
การสังเกต เพ่ือใหผูสังเกตไดบันทึก ตัวอยางเชน คุณภาพของผลงานสําคัญใชไหม ความเร็วในการ
ปฏิบัติสําคัญใชไหม เปนตน ทักษะหรือความสามารถใดก็ตามที่ถือวาสําคัญหรือเปนไปไดก็ควรจะ
ประเมิน 
 4.  การสรางรูปแบบบางอยางของแผนการสุม เราเขาใจวาไมมีแบบวัดใดสามารถที่จะ
บรรจุทุกสิ่งทุกอยางที่ตองการจะวัดลงไปได สําหรับแบบประเมินภาคปฏิบัติ ผูสรางควรจะอาศัยการ
วิเคราะหงานเปนพ้ืนฐานในการคัดเลือกลักษณะงานเปนสิ่งสําคัญที่สุด 
 5.  สรางรูปแบบการดําเนินการประเมิน เชน เตรียมคําสั่ง เวลาที่ใชในการประเมิน วัสดุ
อุปกรณ แนะนําวิธีการใหคะแนน และอ่ืน ๆ  
 6.  ทดลองใชขอคําถามในแบบประเมินกอนจะพัฒนารูปแบบขั้นสุดทาย 
 นิโลบล น่ิมกิ่งรัตน (2526 : 1 - 21) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางแบบประเมินภาคปฏิบัติไว
ดังน้ี   
 1.  ขั้นตอนการวิเคราะหวตัถุประสงคและวิเคราะหงาน  แบงไดดังน้ี 
  1.1  การวิเคราะหวัตถุประสงค ในการวิเคราะหวัตถุประสงคของเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง
หรือกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่ง ก็เพ่ือจะทําใหทราบวาพฤติกรรมที่มุงจะใหเกิดกับผูถูกวัดมีดานใดบาง  
และมีพฤติกรรมอยูในระดับใด 
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  1.2  การวิเคราะหงาน  เปนขั้นตอนที่จะตองทําการวิเคราะหใหละเอียดและถูกตอง
ตามขั้นตอนของงานที่จะทําการวัดผล  ซ่ึงแบงไดดังน้ี 
   1.2.1 ขั้นเตรียม จะตองสามารถแบงออกไดวา ผูที่จะตองถูกประเมินในงาน
ภาคปฏิบัติน้ัน ๆ จะตองเตรียมอะไรบางหรือตรวจสอบอะไรบางกอนที่จะลงมือปฏิบัติ ซ่ึงขึ้นอยูกับ
ระดับชั้นของผูเรียนวาจําเปนจะตองเตรียมอะไรและมีบทบาทในหนาที่น้ัน ๆ หรือไม 
   1.2.2  ขั้นปฏิบัติ จะตองบงบอกใหไดวาลําดับขั้นในการปฏิบัติงานนั้น ๆ เร่ิมตน
ทําจากอะไร เรียงลําดับเปนขั้นตอนตั้งแตขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดทาย และบอกไดวาขั้นใดที่จะเปน
พฤติกรรมหลัก พฤติกรรมหลักก็คือพฤติกรรมที่ผูถูกประเมินทุกคนจะตองทําได  ถาทําไมไดจะไม
ถือวาผานงานดานการปฏิบัติงานนั้น ๆ  นอกจากพฤติกรรมหลักแลว  ยังสามารถบอกไดวา ขั้นใด
เปนพฤติกรรมรองและพฤติกรรมเสริม และบอกไดวาแตละขั้นมีเกณฑใดที่เปนสิ่งสังเกตการ
ปฏิบัติงานนั้นวาไดผลหรือไมไดผลตามกําหนด 
   1.2.3  ขั้นผลการปฏิบัติ จะตองวิเคราะหใหทราบวาจะมีสิ่งใดบาง ที่จะเปนตัวบง
บอกวาผลงานนั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ซ่ึงอาจสังเกตจากจํานวนที่ผลิตได หรือสังเกตจาก
เวลาที่ทํา หรือจากความประณีตและคุณภาพของงานที่ทํา 
   1.2.4  ขั้นกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน เปนการวัดผลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางดาน   
จิตพิสัย  ซ่ึงขั้นน้ีบางทีจะสอดแทรกอยูในขั้นผลการปฏิบัติหรือขั้นปฏิบัติ 
  1.3  การตรวจสอบความเที่ยงตรงของการวิเคราะหงาน  ถาเปนการวิเคราะหงานจาก
กลุมผูชํานาญในงานนั้น ๆ หรือกลุมครูผูสอนในวิชาหรือเน้ือหานั้น ๆ ประมาณ 6 - 10 คน ก็ถือวามี
ความเที่ยงตรงของการวิเคราะหงานไดแตถาไมแนใจเม่ือทําการวิเคราะหเสร็จแลวก็นําผลการ
วิเคราะหงานนั้นสงไปใหผูเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ พิจารณาวาการวิเคราะหงานถูกตองและจําเปน
หรือไม   
  1.4  หาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมที่มุงจะใหเกิดกับงานในแตละขั้นตอน ในขั้นน้ี
มีวิธีการ คือ นําเอางานที่วิเคราะหแลวและพฤติกรรมที่มุงจะใหเกิดมาทําตารางความสัมพันธกันโดย
พิจารณาแตละขั้นของงานวาจะเกิดพฤติกรรมในระดับใด 
 2.  ขั้นสรางเครื่องมือ    
  เม่ือวิเคราะหวัตถุประสงคและวิเคราะหงานเสร็จแลว และไดทราบวาขั้นตอนของงาน
แตละขั้นมุงใหเกิดพฤติกรรมถึงระดับใด แลวก็ดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับขั้นตอน  ดังน้ี 
  2.1  เขียนขอรายการรายละเอียดในขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติ ขั้นผลการปฏิบัติ และขั้น  
กิจนิสัย  ใหกะทัดรัดและเขาใจตรงกันสําหรับผูที่จะใชเครื่องมือน้ี 
  2.2  เขียนหลักเกณฑตัดสินในแตละขอรายการ  ซ่ึงเกณฑตัดสินจะสูงหรือต่ํา ขึ้นอยู
กับระดับของพฤติกรรมที่มุงใหเกิดในแตละขั้นตอน 
  2.3  กําหนดคะแนนในแตละขอรายการ  โดยพิจารณาจากขอรายการวาขอใดเปน
พฤติกรรมหลัก นํ้าหนักคะแนนก็ควรจะมากดวย ขอใดเปนพฤติกรรมรองและเสริม นํ้าหนักคะแนนก็
จะลดลงตามลําดับดวย 
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  2.4  กําหนดแบบฟอรมและเขียนลําดับคําชี้แจงการใชเครื่องมือน้ัน ๆ  
 3.  ขั้นการทดลองใชเครื่องมือ 
  เม่ือสรางเครื่องมือเสร็จ จําเปนจะตองมีการทดลองใชเครื่องมือ เพ่ือจะไดนําไป
วิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือซ่ึงการทดลองอาจทําไดโดย 
  3.1  ใหกลุมผูเชี่ยวชาญหลายคนทดลองใช 
  3.2  ใหกลุมผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของกับงานนั้น ๆ  ใช 
 4.  ขั้นวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 
  นําผลที่ไดจากการทดลองในขั้นที่ 3 มาคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือและ
หาเกณฑปกติของเครื่องมือ 
 5.  ขั้นนําเครือ่งมือไปใช 
  หลังจากไดวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือแลวก็สามารถนําไปใชเพ่ือวัดผลงาน
ภาคปฏิบัติ 
 บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2526 : 49-56) ไดรวบรวมแนวทางเกี่ยวกับการสรางแบบ
ประเมินภาคปฏิบตัิและสรปุเปนขั้นตอนการสรางแบบประเมินภาคปฏิบตัิไดเปน 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงค 
  โดยทําการวิ เคราะห เ น้ือหาวิชาให เปนหัวขอใหญ  จากนั้นทําการวิ เคราะห        
จุดประสงคหรือพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นในหัวขอเน้ือหาวิชา ซ่ึงอาจตองใชวิธีการวิเคราะห
พฤติกรรมการเรียนรู  ซ่ึงจะไดพฤติกรรมยอย แลวจะไดพฤติกรรมหลักที่ตองการวัด 
 ขั้นที่ 2 การแปลงจุดประสงคหลักใหเฉพาะเจาะจง 
  เม่ือไดพฤติกรรมยอย แลวนํามาเขียนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซ่ึงเปน     
จุดประสงคที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ก็จะทําใหการกําหนดเนื้อหาวิชาในรูปของจุดประสงคมีความ
ชัดเจน 
 ขั้นที่ 3 การเขียนขอรายการ 
  การเขียนขอรายการตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม จําเปนตองอาศัยประสบการณ
เฉพาะตน จึงจะไดขอรายการที่ดีสอดคลองกับสิ่งที่วัด  
 ขั้นที่ 4 การตรวจทานขอรายการ 
  เปนการสํารวจตรวจขอปฏิบัติเปนรายขอวามีความถูกตองตามหลักวิชาและ   
พฤติกรรมที่ตองการทดสอบและสํารวจวาภาษาที่ใชมีความชัดเจน รัดกุม ถูกตองและเหมาะสม
หรือไม ถาพบวามีขอบกพรอง ก็แกไข ปรับปรุง 
 ขั้นที่ 5 การวิเคราะหแบบประเมิน 
  เปนการประเมินคุณภาพแบบประเมินดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง ซ่ึงความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หมายถึงวาแบบประเมินในแตละรายการมี
ความสอดคลองเหมาะสมกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับเน้ือหาวิชาที่ตองการวัด สวน
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางเปนการตรวจสอบวา แบบประเมินสามารถจําแนกการปฏิบัติไดหรือไม 
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 ขั้นที่ 6 การคัดเลือกขอรายการ 
  การคัดเลือกจะอาศัยเกณฑคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความเที่ยงตรง
เชิงโครงสราง โดยจะตองมีคา ตั้งแต 50 – 100 %   
 เผียน  ไชยศร  (2529 : 46 - 53) ไดกลาวถึงลําดับขั้นในการสรางแบบประเมินภาคปฏิบัติ
ไวดังน้ี 
 1.  ระบุสาระสําคัญที่เปนหลักวชิา  และทักษะหลักในการทํางาน 
 2.  กําหนดขั้นตอนหรือองคประกอบของการปฏิบัติงานที่จะวัด 
 3.  ระบุรายการและกิจกรรมในแตละขั้นตอนหรือองคประกอบ 
 4.  ศึกษาและกําหนดตัวแปรที่สงผลใหการปฏิบตัิงานนัน้มีผลตองานที่ไดรับ 
 5.  ระบุรายการและการปฏบิัติทีใ่ชแตละองคประกอบ 
 6.  เขียนขอรายการ 
 7.  กําหนดเกณฑในการตัดสิน 
 8.  การใหนํ้าหนัก 
 9.  กําหนดน้ําหนักของแตละขอรายการ (Item)ของแตละขั้นตอนที่จําแนกเปนรายละเอียด
ในการปฏิบัติได 
 10. การจัดรูปแบบเครื่องมือ จัดรวบรวมขอรายการตาง ๆ ในแตละขั้นตอนเกณฑและ
นํ้าหนักหรือคะแนน เขาเปนหมวดหมูเรียงตามลําดับขั้นตอนที่ควรเปนและสะดวกในการใช 
 พวงรัตน  ทวีรัตน (2530 : 260 - 261) ไดกลาวถึงการสรางแบบประเมินภาคปฏิบัติวาขอ
ปฏิบัติตองมีความชัดเจน ใหผูเขารับการประเมินเขาใจถึงสิ่งที่ตองการใหปฏิบัติใหถูกตอง รวมทั้ง
ระบุเกณฑการประเมินผลและการแปลความหมายออกมาเปนคะแนนไวดวย โดยมีแนวทางในการ
สรางแบบประเมินภาคปฏิบัติ ดังน้ี 

1. กําหนดจุดประสงคที่จะทําการวัด 
2. ระบุกิจกรรมจากจุดประสงคในขอ 1 เพ่ือใหผูเขารบัการประเมินทราบวางานนั้นมี

ลักษณะอยางไร 
3. กําหนดขอบเขตของงานและหนาที่ในการปฏิบตัิ  
4. กําหนดแบบประเมินและการแปลความหมายของผลการประเมินออกมาเปน

คะแนน 
 เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ  (2531 : 24 - 43)  ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางแบบประเมิน
ภาคปฏิบัติไวดังน้ี 
 1.  เลือกวิธีการตาง ๆ ที่จะนํามาสรางเปนสถานการณหรืองานที่จะใชในการสราง  
 2.  วิเคราะหปฏิบัติการตาง ๆ ที่เลือกไวเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุและ
ขั้นตอนในการทํางาน 
 3.  เลือกหรือกําหนดประเภทของงานทีส่อดคลองเหมาะสมกับปฏบิัติการ 
 4.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางาน 
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 5.  กําหนดจุดมุงหมาย และสิ่งที่ตองการวัดในตัวแบบประเมิน 
 6. เนนจุดสําคัญเฉพาะที่ตองการประเมินโดยคํานึงถึงความสําคัญและความสัมพันธรวม
ระหวางงานในแบบประเมิน ความเปนปรนัย ความเชื่อม่ัน และอํานาจจําแนกของงาน 
 7.  สรางแบบตรวจสอบรายการ นําขอสอบที่ไดจากขั้นตอนที่ 6 มารวมเปนแบบประเมิน
ภาคปฏิบัติ โดยการสรางแบบตรวจรายการประกอบในการใชแบบประเมิน 
 8.  เตรียมคําชี้แจงสําหรับผูดําเนินการสอบดวยคําอธบิายที่ชัดเจน 
 9.  เลือกและสรางเครื่องมือชวยในการสอบ 
 10. ทดลองและปรับปรุงแบบประเมินโดยอาศัยขอวิจารณจากคนอื่นที่เชี่ยวชาญในสาขา
น้ัน ๆ หรือสอนในระดับน้ัน 
 อุทุมพร  จามรมาน (2532 : 91 - 97) เสนอขั้นตอนในการสรางแบบประเมินภาคปฏิบัติ  
ไว 9 ขั้น ดังน้ี 
 ขั้นที่  1  ขอบเขต   
   ผูสรางตองตอบคําถามใหไดวา จะสรางเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติในเรื่องอะไรตองวัด
กระบวนการ (Process) หรือผล (Product) ผูเรียนคือใคร มีลักษณะอยางไร  กระบวนการวัดจะทํา
อยางไร มีกี่ชนิด แตละชนิดจะใหนํ้าหนักเทาไร  เวลาในการใชมีมากนอยเพียงใด 
 ขั้นที่  2  จุดมุงหมายในการวัด   
   จุดมุงหมายในการวัดภาคปฏิบัติน้ี ตองสอดคลองกับจุดมุงหมายในการเรียนการ
สอน และตองระบุใหชัดเจนพอที่จะวัดได 
 ขั้นที่  3  เน้ือหา  
   เน้ือหาของวิชาที่จะวัดนั้นตองระบุใหชัดเจนเปนหมวด หนวย เรื่องอยางเปนลําดับ
และสอดคลองกันจากใหญลงมาเล็ก จากกวางลงมาแคบ ใหครบถวนสมบูรณและถูกตอง 
 ขั้นที่  4  ตารางโครงสราง   
   การทําตารางโครงสราง คือ ทําตาราง 2 มิติ ดานหนึ่งคือเน้ือหา อีกดานหนึ่งคือ 
จุดมุงหมายในการวัดแลวใสนํ้าหนักเปนรอยละลงในตารางใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในหลักสูตร
และแผนการสอนของผูสอน 
 ขั้นที ่ 5  ประเภทขอความ  แบบวัด  คะแนน  จํานวนขอ 
   ผูสรางตัดสินใจวาจะมีเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติกี่ชนิด แตละชนิดใชการวัดแบบใด 
เชน ใหผูตอบตอบเอง การสัมภาษณ หรือสังเกตพฤติกรรม  เครื่องมือแตละชนิดเปนคะแนนเทาไร  
และขอความแตละขอ คิดเปนคะแนนเทาไร จึงจะสอดคลองกับนํ้าหนักที่กําหนดไวลวงหนา 
 ขั้นที ่ 6  เขียนขอความ 
   เม่ือระบุจํานวนขอตลอดจนระบุไดวาขอความใดวัดเนื้อหาใด ในจุดมุงหมายใด มี
รูปแบบเปนอยางไรแลว ผูสรางจึงเขียนขอความตามเงื่อนไขดังกลาวจนครบตามจํานวนขอที่    
วางแผนไวและตรวจสอบภาษาที่เขียนในแตละขอวาเปนภาษาที่ถูกตองตามหลักภาษามีคําศัพทที่
เขาใจไมตรงกันหรือไม จัดพิมพเปนแบบประเมินภาคปฏิบัติ 
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 ขั้นที ่ 7  การวิเคราะหผล 
   เม่ือสรางเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติไดแลวผูสรางควรทิ้งไวประมาณ 1-2 สัปดาหแลว
ยอนกลับมาทดลองทําดวยตัวเองวาตนใชเวลานานเทาไรมีปญหาในเรื่องใดบางแกไขจุดออน  
ตลอดจนกําหนดเวลาในการใชเครื่องมือ นําเครื่องมือไปใชกับผูเรียน ตรวจใหคะแนนรายคน รายขอ  
และคะแนนรวม  แลวนําขอมูลมาวิเคราะหผล 
 ขั้นที ่ 8  การปรับปรุงรายขอ 
   ผลการวิเคราะหรายขอนําไปสูการตัดขอความบางขอทิ้ง แลวสรางใหมหรือ
ปรับปรุงขอความที่ไมสอดคลองกับเกณฑการเลือกขอความทุกเกณฑ การปรับปรุง ไดแก การ
แกไขขอความ เชน เพ่ิมคําบางคําหรอืขยายความบางอยางใหอานเขาใจไดงายขึ้น เปนตน การเขียน
ขอความใหม เปนการพิจารณาเนื้อหาและจุดมุงหมายเดิมแตเขียนใหม ใชตัวอยางใหมหรือวลีใหม 
 ขั้นที ่ 9  การพัฒนาเครื่องมือวัดภาคปฏิบัต ิ
   เม่ือแกไขขอความแลว ตรวจสอบน้ําหนักกับตารางโครงสราง พิมพขอความจัดทํา
เปนฉบับใชกับกลุมใหม รวบรวมขอมูลตรวจใหคะแนนรายคน รายขอ และคะแนนรวม แลวนํา
ขอมูลมาวิเคราะหผล 
 พวงแกว  ปุณยกนก และ สุวิมล  วองวาณิช  (2534 : 24) ไดเสนอขั้นตอนการสรางแบบ
ประเมินภาคปฏิบัติ ไวทั้งหมด 5 ขั้น คือ 
 1.  การวิเคราะหงาน  (Job Analysis)  เปนการวิเคราะหกิจกรรมที่ตองดําเนินการในการ
ทํางาน เพ่ือระบุพฤติกรรมที่บงชี้ความสามารถทางการปฏิบตัิที่มุงวดั 
 2.  การกําหนดตัวบงชี้พฤติกรรมที่จะวัด (Indicator) คือ การตั้งเกณฑการประเมินให
สอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด 
 3.  ระบุสภาพการณที่ใชในการประเมินใหชัดเจน 
 4.  เตรียมเครือ่งมือที่ใชในการวัด 
 5.  เตรียมคําสั่งหรือคําชี้แจงเพ่ือใชในการบริหารแบบประเมิน 
 สุภรณ ลิ้มบริบูรณ (2535 :15 - 17) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางแบบประเมินภาคปฏิบัติ  
ดังน้ี 
 1.   กําหนดจุดประสงคการเรียนรู คือ จุดประสงคที่ระบุวาตองการใหนักเรียนทําอะไรได  
เพ่ือประเมินวานักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กําหนดหรือไม 
 2.   กําหนดลักษณะของการประเมิน 
 3.   กําหนดพฤตกิรรมจากการพิจารณาในขอ 2 นํามากําหนดพฤติกรรมที่จะวัด 
 4.   สรางเครื่องมือ รวบรวมรายการหรือพฤติกรรมที่กําหนดไวในขอ  3  มาสรางเครื่องมือ 
 5.   กําหนดเกณฑการประเมิน คือ การกําหนดวาผูเรียนจะตองทําไดแคไหน  
  

 จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาขั้นตอนในการสรางแบบประเมินภาคปฏิบัติของนักการศึกษา
หลายทาน สวนใหญจะมีการกําหนดขั้นตอนในการสรางคลายกัน ซ่ึงขั้นตอนตาง ๆ น้ี มีความสําคัญ



 38

อยางยิ่งตอการสรางแบบประเมินภาคปฏิบัติครั้งนี้ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและความ
เปนไปได ผูวิจัยสรุปไดวาในการสรางแบบประเมินภาคปฏิบัติน้ันควรเริ่มจากการวิเคราะหงาน
เพ่ือที่จะใหรูวาขอบเขตของงานนั้นมากนอยเพียงใดมีการเตรียมการขั้นตอนอยางไร รวมไปถึงการ
ตรวจสอบการวิเคราะหงานโดยผูเชี่ยวชาญวามีความเที่ยงตรงเพียงใด จากนั้นจึงลงมือสราง
เครื่องมือ เริ่มจากการเขียนขอปฏิบัติ กําหนดเกณฑการใหคะแนน กําหนดระดับ นํ้าหนักคะแนน  
และสรางแบบประเมินหรือฟอรมในการสังเกตหรือใหคะแนน และทดลองนําเครื่องมือไปทดลองใช 
แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือวาอยูในระดับใด มีความเหมาะสมหรือไมใน
การที่จะนําเครื่องมือไปใชตอไป   
 

 2.4  คุณลักษณะของแบบประเมินภาคปฏิบัต ิ
  เครื่องมือที่ดีน้ันจะตองประกอบดวยคุณลักษณะที่ดี ทัคแมน (Tuckman. 1975 : 180 
- 185) กลาววาแบบประเมินภาคปฏิบัติ ควรมีคุณลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือคาความยาก       
คาอํานาจจําแนก ความเชื่อม่ัน ความเที่ยงตรง ความเปนปรนัย สําหรับคุณลักษณะแตละดานของ
แบบประเมินภาคปฏิบัติพอจะสรุปได ดังน้ี 
  1. คาความยาก (Item Difficulty) ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการวัดและลักษณะ      
ผูสอบ ถาผูสอบไดรับการฝกมาดีควรมีคาสูง ในกรณีน้ีอาจใชคาความยากตั้งแต 0.70 ขึ้นไป แตถา
เปนการวัดขั้นต่ําหรือผูสอบไมไดรับการฝกที่ดีน้ัน คาความยากควรลดลง ซ่ึงลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ (2539 : 184)  แนะนําใหคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากอยูระหวาง  0.20 ถึง 0.80 
  2. คาอํานาจจําแนก  (Discrimination) เปนประสิทธิภาพของขอสอบที่จําแนกกลุม
ผูสอบออกเปน 2 กลุม คือ กลุมเกง - กลุมออน, กลุมรอบรู - กลุมไมรอบรู, กลุมเจตคติดี – กลุม  
เจตคติไมดี  การพิจารณาตัวเลขและเครื่องหมายของคาอํานาจจําแนกมีดังน้ี  (ลวน  สายยศ;
อังคณา  สายยศ. 2539 : 185)   
   2.1  ถาคาเปนศูนย  หมายความวา  คนเกงและคนไมเกงตอบขอสอบนั้นได
เทากัน ขอสอบนั้นจึงไมมีอํานาจจําแนก 
   2.2  ถาเครื่องหมายเปนลบ หมายความวา คนไมเกงตอบถูกมากกวาคนเกง  
ขอสอบนั้นไมควรใชวัดผลการศึกษา ซ่ึงอาจเปนเพราะคําเฉลยผิดหรือการสอนผิด 
   2.3  ถาเครื่องหมายเปนบวก  หมายความวา  คนเกงตอบถูกมากกวาคนออนซ่ึง
เปนลักษณะของขอสอบที่เราตองการ เม่ือตัวเลขยิ่งมากเทาใดยิ่งแสดงวาขอสอบนั้นมีอํานาจจําแนก
สูง  ยิ่งเปนขอสอบที่ดี อาจจําแนกเปน  4  กลุม  ดังน้ี 
    -  คาระหวาง  0.00  ถึง  0.19  ควรปรบัปรุง 
    -  คาระหวาง  0.20  ถึง  0.29  มีอํานาจจําแนกปานกลาง 
    -  คาระหวาง  0.30  ถึง  0.39  มีอํานาจจําแนกดี 
    -  คาระหวาง  0.40  ขึ้นไป      ถือวามีอํานาจจําแนกดีมาก 



 39

       ขอสอบที่ควรเลือกไวใชทดสอบคือขอที่มีคาอํานาจจําแนกมากกวา 0.20  ขึ้นไป 
  3. ความเชื่อม่ัน (Reliability) ความเชื่อม่ันของแบบประเมินเปนดัชนีชี้ใหเห็นความ
เชื่อถือไดของแบบประเมินวาใกลเคียงกับความสามารถจริงของผูถูกประเมินหรือไม ถาผูประเมิน
สอบซํ้าในแบบประเมินเดิม จะไดคะแนนเทากันหรือใกลเคียงกับที่ไดในครั้งกอนหรือไม ถาคาความ
เชื่อม่ันสูง หมายความวา คะแนนที่ไดจากแบบประเมินมีความใกลเคียงกับความสามารถจริงของ   
ผูถูกประเมิน ในทางปฏิบัติความเชื่อม่ันของแบบประเมินจะขึ้นอยูกับสิ่งเหลานี้ (ส.วาสนา       
ประวาลพฤกษ. 2533 : 28 - 31)   
   -  ความคงเสนคงวาของการปฏิบตัิของผูถูกประเมิน 
   -  ความคงเสนคงวาของการใหคะแนน 
   -  ความแปรผนั (ความแตกตาง) ในการประเมิน 
   -  การเลือกกลุมตวัอยางของขอประเมิน 
   ความคงเสนคงวาของการปฏิบัติของผูถูกประเมิน และการใหคะแนนสามารถ
ตรวจสอบไดดวยวิธีการทางสถิติ สวนความแปรผันในการประเมินและการเลือกกลุมตัวอยางของขอ
ประเมินนั้น  ควบคุมไดดวยมาตรฐานของการดําเนินการประเมิน  ดังน้ี 
   3.1  ความแปรผันในการประเมิน ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสอบไดพรอมกัน
หมดในเวลาเดียวกัน ผูดําเนินการประเมินจะตองปฏิบัติตามวิธีการดําเนินการประเมินอยาง
เครงครัดทุกขั้นตอนไมมีการอธิบายเพิ่มเติมมากไปกวาที่กําหนดไวและสภาวะขณะดําเนินการ
ประเมิน อาจมีผลตอการปฏิบัติของผูถูกประเมินที่แตกตางกันได เชน อุณหภูมิ เสียง แสง เปนตน   
จึงตองมีการควบคุมดวยเชนกัน 
   3.2  การเลือกกลุมตัวอยางขอประเมิน  ไดแก การดําเนินการประเมินที่มีงานใหผู
ถูกประเมินปฏิบัติแตกตางกัน เพ่ือไมใหเกิดการรูขอประเมินกอนเขาประเมิน เชน การอานเสียงที่มี
ขอความใหอานแตกตางกัน การสอบรองเพลงที่แตกตางกัน ผูกําหนดงานจึงตองพิจารณาวางานที่
กําหนดใหมีความเทาเทียมกันในการวัดการปฏิบัติของผูเรียน 
   3.3  ความคงเสนคงวาของการใหคะแนนและการปฏิบัติ ความเชื่อม่ันในการ
ปฏิบัติจะประกอบดวย 2 สวน คือ ความคงที่ของการปฏิบัติของผูถูกประเมินและความคงที่ของการ
ตัดสินใจของผูประเมิน (ความคงที่ของการใหคะแนน) 
   ความเชื่อม่ันของผูประเมินสามารถหาโดยการใหผูประเมินหลาย ๆ  คน ประเมิน
งานชิ้นเดียวกัน แลวพิจารณาดูสหสัมพันธภายใน (Intercorrelation) ระหวางแตละคูของผูประเมิน  
ถาสูงแสดงวานําไปใชได แตหากผูประเมินคนใดประเมินไมสอดคลองกับคนอ่ืน คาสหสัมพันธจะต่ํา  
ตองปรับปรุง  ดังน้ี 
   3.3.1 ถาผูประเมินไมมีคุณสมบัติ  ตองคดัเลือกใหม 
   3.3.2 กรณีที่ผูประเมินมีความเหมาะสม แตวิธีการประเมินไมตรงกัน เชน ไม
เขาใจคุณสมบัติที่ตัดสิน ไมเขาใจความหมายของมาตราวัด จึงตองเขียนคูมือการตัดสินอยางชัดแจง
ในแตละดาน 
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   ความเชื่อม่ันของการปฏิบัติ  จะกระทําเม่ือความเชื่อม่ันระหวางผูประเมินมีความ
เชื่อม่ันสูงแลว โดยจะใหผูปฏิบัติปฏิบัติซํ้าหลายๆ ครั้ง แลวประเมินดวยผูประเมินคนเดียว คราวนี้
ความเชื่อม่ันจะขึ้นอยูกับเครื่องมือหรือตัวผูปฏิบัติเองถาความเชื่อม่ันสูงจึงนําแบบประเมินนั้นไป
ใชได แตถาความเชื่อม่ันต่ําจะมีสาเหตุมาจากความเชื่อม่ันของเครื่องมือต่ําหรือผูปฏิบัติฝกฝนมาไม
ดีพอ 
 

   โดยทั่วไปแลวแบบประเมินจะแบงตามลกัษณะการตอบได  2  แบบ  คือ 
   -  แบบใหเลือกตอบจากที่กําหนดให คือ มีคําตอบใหเลือก อาจเปนการจับคู ถูก - 
ผิด หรือ แบบประเมินหลายตัวเลือก แบบประเมินน้ีจะมีความเชื่อม่ันสูงกวาแบบที่ 2 การหาความ
เชื่อม่ันนี้จะใชวิธีใดก็ได 
   -  แบบใหเขียนตอบเอง ผูถูกประเมินตองเขียนตอบตามความคิดของตน เชน 
แบบความเรียง เติมคํา เติมขอความ การประเมินแบบน้ีจะมีความเชื่อม่ันต่ํา มีความคลาดเคลื่อน
ของคะแนนมากกวา เน่ืองจากตัวขอประเมิน วิธีการใหคะแนน ผูตอบ และผูตรวจไมมีมาตรฐาน การ
ประเมินซ้ํามีปญหาเรื่องการจําขอประเมินได แบบประเมินภาคปฏิบัติจะมีคุณลักษณะเหมือนกับ
แบบวัดประเภทนี้ การหาคาความเชื่อม่ันจึงมีวิธีการแตกตางจากแบบประเมินเลือกตอบ ดังน้ี 
    - ความเชื่อม่ันของผูใหคะแนนแบบคนเดียวครั้งเดียว หาไดโดยสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา 
    - ความเชื่อม่ันของผูใหคะแนนแบบคนเดียวหลายครัง้  อาจหาไดโดย 
สูตรสหสัมพันธแบบเพียรสันในกรณีที่เปนคะแนนหรือสหสัมพันธแบบอันดับที่ของสเปยรแมนใน
กรณีที่เปนอันดับที่ 
    - ความเชื่อม่ันของผูใหคะแนน 2 คน หาไดโดยสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน
ในกรณีที่เปนคะแนน หรือสหสัมพันธแบบอันดับที่ของสเปยรแมนในกรณีที่เปนอันดับที่ 
    - ความเชื่อม่ันของผูใหคะแนนมากกวา  2  คน หาไดโดยแปลงขอมูลใหเปน
อันดับที่ แลวใชสูตรสหสัมพันธแบบอันดับที่ของสเปยรแมนในผูประเมินแตละคู แลวใชสูตรคาเฉลี่ย
ความเชื่อม่ันของกิลฟอรด เปนตน 
  4. ความเที่ยงตรง (Validity) ความเที่ยงตรงของแบบประเมินเปนคุณสมบัติที่สําคัญ
ที่สุดอยางหนึ่งที่ใชเปนตัววัดวา ผลที่ไดจากการวัดนั้นมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะตามที่เราตองการ
จริง เชน แบบประเมินการคิดคํานวณเมื่อนําไปสอบวัดแลวคะแนนที่ไดจะตองแทนระดับ
ความสามารถในการคํานวณอยางแทจริง แบบประเมินที่เที่ยงตรงตอคุณลักษณะหนึ่งสูงอาจจะไม
เที่ยงตรงตออีกคุณลักษณะหนึ่งก็ได 
   ในการวิเคราะหความเที่ยงตรงอาจพิจารณาไดเปน 2 แนว  คือ  การวิเคราะห
ภายในตัวมันเอง ไดแก การวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  และ
การวิเคราะหจากเกณฑภายนอก ไดแก การใชเกณฑจากการวัดคุณลักษณะนั้นดวยวิธีการอื่นหรือ
แบบวัดอ่ืนๆ (ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ) และการใชเกณฑผลสําเร็จอนาคต(ความเที่ยงตรงเชิง
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พยากรณ) เปนตน ความเที่ยงตรงแบงออกไดหลายชนิด ดังน้ี (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ. 2533 : 53 
- 64)     
   4.1  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือประเมินคาบุคคลนั้นปฏิบัติ
ไดอยางไร โดยการใหแบบประเมินเปนตัวแทนของประชากรความรู ตัวอยางเชน การประมาณ
ความสามารถในการวัดความดันโลหิตในคนปกติ แบบประเมินที่ใชความเที่ยงตรงนี้ ไดแกแบบ
ประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินภาคปฏิบัติแบบตัวอยางงาน (Work Sample)  
วิธีการสรางแบบประเมินตามจุดมุงหมายนี้  ไดแก 
    4.1.1  กําหนด หรือนิยามประชากรของเนื้อหา และเหตุการณที่จะสุมตัวอยาง  
ไดแก  ขอบเขตของเนื้อหา และขอบเขตของพฤติกรรม   
    4.1.2  การสุมตัวอยางตองชัดเจน ถาประชากรมีจํานวนจํากัด ตองสุมอยาง
งาย  แตในการสรางแบบประเมินทั่วๆ ไป ใหสุมแบบแบงชั้น และหลังการวิเคราะหขอสอบแลวตอง
คงสัดสวนของเนื้อหา และพฤติกรรมตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 
    4.1.3  พยายามใหขอสอบมีความคลายคลึงกันในเนื้อหามากที่สุด ถาไมไดให
แบงเปนตอน ๆ  
    4.1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพของแบบประเมินโดยใชประโยชนสูงสุดจากเวลา
ที่มีอยู เน่ืองจากการประเมินภาคปฏิบัติตองใชเวลามาก ดังน้ัน ควรเลือกขอที่เปนพ้ืนฐานที่ทุกคน
ตองทราบออกไป เชน ขอที่งายเกินไป หรือขอที่ยากเกินไป ขอที่ไมมีอํานาจจําแนก 
   4.2 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) เพ่ือประเมินสภาวะของผู
ทดสอบ โดยพิจารณาจากเกณฑภายนอกในปจจุบัน โดยมุงหวังที่จะประเมินความสามารถจริงใน
สถานการณจริง เชน การประเมินความสามารถในการปมหัวใจผูปวยที่หมดสติโดยใช เหตุการณ
จําลอง ชนิดของแบบประเมินที่ตองการความเที่ยงตรงชนิดนี้ ไดแก แบบประเมินการปฏิบัติใน
เหตุการณจําลอง วิธีการสรางแบบประเมินตามจุดมุงหมายนี้ ไดแก 
    4.2.1  กําหนดเกณฑที่จะวดัคุณสมบัติน้ัน   
    4.2.2  สรางขอสอบหลาย ๆ ขอ ที่สามารถบอกการปฏิบัติตางกันระหวางผูที่
มีความสามารถกับไมมีความสามารถตามเกณฑที่จะวัด 
    4.2.3  ทดลองใชขอสอบกบัผูที่มีความสามารถและไมมีความสามารถ 
    4.2.4  ตรวจสอบความเปนจริงในขณะนั้น โดยศึกษาความสัมพันธระหวาง
คะแนนกับการปฏิบัติจริง และเปรียบเทียบระหวางกลุมที่มีความสามารถกับไมมีความสามารถ โดย
ใชคะแนนจากการสอบแตละขอวาแตกตางกันหรือไม แบบประเมินที่ตองใชความเที่ยงตรงนี้ ไดแก  
แบบประเมินความถนัด   
    4.2.5  เลือกขอที่มีความสัมพันธสูงสุดระหวางคะแนนกับเกณฑ 
   4.3  ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ (Predictive Validity) เพ่ือทํานายอนาคตจากผล
การประเมินโดยใชเกณฑภายนอกที่เปนอนาคต เชน การทํานายผลการเรียนจากคะแนนสอบเขา 
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แบบประเมินที่ตองใชความเที่ยงตรงนี้ ไดแก แบบประเมินความถนัด วิธีการสราง แบบประเมินตาม
จุดมุงหมายนี้ ไดแก 
    4.3.1 ศึกษาลักษณะของเกณฑที่ประสงคจะทํานาย เชน ความสําเร็จใน
การศึกษา ซ่ึงมักใชการพิจารณาเหตุการณวิกฤติ (Critical Incident Technique) โดยศึกษาจากผู
ประสบความสําเร็จ และไมสําเร็จในการศึกษา   
    4.3.2 สรางขอประเมินใหมากตามสมมตฐิานที่ได 
    4.3.3 นําขอประเมินไปประเมินกับกลุมทีจ่ะทํานายความสําเร็จในอนาคต 
    4.3.4 รอจนมีขอมูลเกณฑที่ตองการ เชน ผลการเรียน แลวนํามาหา
ความสัมพันธกับผลสอบในขอ  4.3.3 
    4.3.5  เลือกขอที่มีความสัมพันธกับเกณฑสูงไว ตัดขอที่ไมทํานายออก 
   4.4 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) เพ่ือประเมินสมมติฐานวา
แบบประเมินน้ันวัดตามคุณลักษณะที่กําหนดไวเพียงใดในการหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางนั้น
จะตองสรางสมมติฐานของคุณลักษณะ (Hypothetical Traits) แลวตรวจสอบเพื่อลงสรุปวาเปนไป
ตามสมมติฐานหรือไม เชน การลงสรุปจากคะแนนสอบไปยังคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความสามารถ  
ความสนใจบางอยาง วิธีสรางแบบประเมินตามจุดมุงหมายนี้ ไดแก 
    4.4.1 สรางขอประเมินมากๆ ที่คิดวาจะวัดคุณลักษณะนั้นตามสมมติฐาน  
และขอมูลเชิงประจักษในบุคคลที่มีลักษณะนั้น 
    4.4.2 เขียนขอประเมินและพิจารณาตัวแทรกซอนอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับ
คุณลักษณะที่ตองการในขั้นตน 
    4.4.3 ประเมินกับกลุมที่มีความแตกตางในคุณลักษณะนั้นๆ โดยใชกลุมที่
เหมือนกัน (Heterogeneous Group) 
    4.4.4 ใชเทคนิควิเคราะหองคประกอบเพือ่หาคุณลักษณะนั้น 
    4.4.5 นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแลว ไปประเมินกับกลุมที่มีคุณลักษณะกับ
กลุมที่ไมมีคุณสมบัติ   
    4.4.6  หาความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) และความ
เที่ยงตรงเชิงจําแนก (Discrimination Validity)   
      -  ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน คือ คาสหสัมพันธที่วัดคุณลักษณะ
เดียวกัน ตองมีคาสหสัมพันธสูง 
      -  ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก คือ คาสหสัมพันธที่วัดคุณลักษณะ
ตางกัน จะตองมีคาสหสัมพันธต่ํา 
    4.4.7  ศึกษากับกลุมตัวอยางอีกหลายๆ กลุม เปนชุด (Series) เพ่ือประเมิน
สมมติฐาน 
 

    ในการเสนอความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ควรกลาวถึงสิ่งตอไปน้ี 
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      - ความคงเสนคงวาของคุณลักษณะ (Internal Consistency) น่ันคือ
คุณลักษณะแตละคุณลักษณะตองมีความเหมือน ๆ กัน (Homogeneous of Trait)   
      -  สหสัมพันธระหวางแบบวัดอ่ืนที่วัดในสิ่งเดียวกัน 
      -  คาความเที่ยงตรงตามระดับกลุม  เพศ   อายุ  คุณลักษณะอ่ืน 
      -  เสนอความเที่ยงตรงตามทฤษฎี  เชน  ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
      -  เสนอการประเมินสมมติฐานโดยใชความเที่ยงตรงเชิงเหมือน
(Convergent Validity)  และความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (Discrimination Validity)   
      - ในกรณีที่วัดคุณลักษณะหลายคุณลักษณะ ดวยการวัดหลายๆ  
แบบควรจะเสนอหลายลักษณะหลายวิธี (Multitrait - Multimathod Matrix) ในรูปของตาราง 
สหสัมพันธภายใน (Intercorrelation Table) 
  5. ความเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง พฤติกรรมหรือขอความหรือวิธีการสังเกต
และวิธีการใหคะแนนจะตองชัดเจน และเหมาะสมกับงานที่ใหผูสอบปฏิบัติ 
  จากคุณลักษณะของแบบประเมินภาคปฏิบัติ ผูวิจัยหาคุณภาพของแบบประเมินดาน
อํานาจจําแนกโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนในแตละขอคําถามกับคะแนนรวม
ของขอที่เหลือ ดานความเชื่อม่ันโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา เน่ืองจากการใหคะแนนมีหลายระดับ 
ดานความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยใชเทคนิคกลุมที่รูชัด อาศัย t-test ในการตรวจสอบ 
 
 2.5  เทคนิคการเก็บขอมูลในการสอบภาคปฏิบัต ิ
  ส. วาสนา  ประวาลพฤกษ  (2527 : 3 - 5) ไดกลาววาในการสอบภาคปฏิบัติ มักจะใช
เทคนิคตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
  1.  การสังเกต การสังเกตที่ดีจะตองปลอยใหผูถูกสังเกตอยูในสภาพการณตามปกติ 
เพ่ือจะไดขอมูลตามความเปนจริงการสังเกตอาจจะทําไดโดยผูสังเกตเขาไปอยูในกลุมดวย
เปรียบเสมือนเปนสมาชิกผูหน่ึงของกลุม หรือผูสังเกตจะแอบดูอยูที่อ่ืน โดยไมใหผูถูกสังเกตรูตัวก็
ได ในการสังเกตจะตองวางแผนเสียกอนวา จะสังเกตเมื่อไร  สังเกตอะไรบาง ตั้งจุดมุงหมายของ
การสังเกตแตละครั้ง นอกจากนั้น จะตองเตรียมบันทึกขอมูลโดยใชเครื่องมือตาง ๆ เชน มาตราสวน
ประมาณคา  การบันทึกตาง ๆ   แบบสํารวจพฤติกรรม  เปนตน 
  2.  การจัดอันดับ (Ranking) การจัดอันดับเปนวิธีการที่จะเรียงลําดับนักเรียนใน
คุณสมบัติหน่ึงๆ ตามที่กําหนดให  ซ่ึงสามารถจะใชในการวัดวิธีการหรือผลงานก็ไดแตสวนใหญจะ
ใชในการวัดผลมากกวาการจัดอันดับจะมีความเชื่อม่ันสูงขึ้น ถาจัดอันดับคุณสมบัติใด คุณสมบัติ
หน่ึงที่จําเพาะและมีคําจํากัดความของคุณสมบัติน้ันชัดเจน แตถาจัดอันดับหลายอยางในคราว
เดียวกัน จะทําใหความเชื่อม่ันต่ําลงตัวอยางเชน ในการเรียนขับรถ ครูจัดอันดับเกี่ยวกับ
ความสามารถในการหยุดรถอยางเดียว ไมใชจัดอันดับความสามารถในการใชรถ (ซ่ึงรวมทานั่ง การ
ออกรถ  การจับพวงมาลัย การจอดรถ เปนตน) ในการจัดอันดับคุณภาพผลงาน ซ่ึงมักจะใชมากใน
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การประเมินการปฏิบัติน้ัน ครูอาจจะแบงคุณภาพของผลงานออกเปนหลายประการ แลวจัดอันดับ  
ทีละคุณภาพ 
  การจัดอันดับผลงานจะทําไดงายและสะดวกขึ้น ถาใชหลักแบงทีละ 3 กลุม ดังน้ี 
    2.1  จากผลงานทั้งหมดนํามาแบงเปน 3 กลุม  คือ  กลุมสูง ปานกลางและต่ํา 
   2.2  นํากลุมปานกลางมาพิจารณา  แลวแบงเปน 3 กลุมอีกครั้ง หลังจากนั้น
พิจารณากลุมสูง แบงเปน 3 กลุมเชนกัน แลวพิจารณากลุมต่ําในทํานองเดียวกัน 
   2.3  กําหนดใหกลุมสูงเปนกลุม 9, 8, 7 ซ่ึง 9 คือ กลุมที่มีผลงานดีที่สุดในกลุมที่
สูง และ 7 คือกลุมที่มีผลงานต่ําที่สุดของกลุมสูง และใหกลุมปานกลางเปน 6, 5, 4 ในทํานอง
เดียวกันกลุมต่ําเปน 3, 2, 1 ทั้งน้ีตัวเลขที่มีคาสูงจะแทนคุณภาพของงานที่สูง 
   2.4  นําผลงานที่เปนชวงตออายุระหวางกลุมสูงกับกลุมกลาง และกลุมกลางกับ
กลุมต่ํามาพิจารณาอีกครั้งกลาวคือ พิจารณาในกลุมที่ 7 และ 6 วาควรมีการโยกยาย สับเปลี่ยนกลุม
กันบางไหม เพราะเปนชวงตอระหวางกลุมสูงและปานกลางที่ไดแบงไวอยางหยาบๆ ในขั้นที่ 1 อาจ
มีสลับที่กันบาง แลวทําเชนเดียวกันกับในกลุม 4 และ 3 อันเปนชวงตอระหวางกลุมปานกลางและ
กลุมต่ํา 
   2.5  ถาตองการจะประเมินเปนแบบ 9 กลุม ก็ใชเลขที่กลุมน้ันแทนคะแนนไดเลย
หรือตองการจัดอันดับใหเปนที่ 1, 2, 3, ... จนถึงที่สุดทายก็พิจารณาทีละกลุม จัดเรียงอันดับไดและ
ควรตรวจสอบอันดับที่ในระหวางชวงตอของแตละกลุมดวย 
  3.  มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มาตราสวนประมาณคาเปนเครื่องมือที่ใช
มากในการประเมินการปฏิบัติ มาตราสวนประมาณคามีหลายรูปแบบแตที่นิยมใชมากที่สุดที่จัด
คุณลักษณะใหมีลักษณะตอเน่ือง ซ่ึงจะแบงระดับคุณลักษณะนั้นตามระดับสูง - ต่ํา โดยจะกําหนด
เปน 2 ระดับขึ้นไปจนถึงประมาณ 10 ระดับ โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังน้ี 
   3.1  กําหนดคุณลักษณะที่จะวัดพรอมทั้งความหมายของคุณลักษณะนั้น ๆ ให
ชัดเจน 
   3.2  กําหนดมาตราที่จะวัดวาจะใหมีกี่ระดับ โดยเขียนเปนตัวเลขกําหนดไว พรอม
ทั้งใหคําอธิบายคุณลักษณะในระดับตาง ๆ โดยยอเพ่ือแทนระดับที่แตกตางกันน้ัน ๆ  
   ผูใชเครื่องมือน้ีก็จะพิจารณาวาบุคคลที่เราสังเกตนั้นมีคุณสมบัติอยูในระดับใด 
ความเชื่อถือไดของขอมูลจากมาตราสวนประมาณคา นอกจากจะขึ้นอยูกับความสามารถของ        
ผูสังเกตและความไมมีอคติแลวยังขึ้นอยูกับการกําหนดความหมายของคุณสมบัติที่กําลังพิจารณาอีก
ดวย ดังน้ันจะตองกําหนดความหมายของคุณสมบัติใหชัดเจน และเปนคุณสมบัติยอยเชนเดียวกับ
การจัดอันดับ 
  4.  แบบสํารวจพฤติกรรม (Checklists) แบบสํารวจพฤติกรรมมักจะมีรายการของ
พฤติกรรมใหผูสังเกตบันทึกวาพฤติกรรมนั้น ๆ เกิดขึ้นหรือไม โดยสวนใหญมักจะบอกเพียงวามี
หรือไมมี 
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  ในการสังเกตการปฏิบัติงาน บางครั้งอาจใหผูสังเกตบันทึกลําดับที่ของการปฏิบัติหรือ
ลําดับที่ของพฤติกรรมตามลําดับ ตั้งแต 1 เปนตนไปก็ได ซ่ึงในลักษณะนี้ก็จะทําใหมองเห็นภาพรวม
ของการปฏิบัติงานอีกดวย 
  5.  การบันทึกตางๆ (Records, Anecdotal Records) การบันทึกในกลุมน้ีมักจะเปน
วิธีการที่ไมไดกําหนดรูปแบบไวอยางชัดเจนเหมือนวิธีอ่ืน ๆ  ผูบันทึกคอนขางจะมีอิสระในการที่จะ
บันทึกลงไปมากกวาเครื่องมือชนิดอ่ืน ๆ การบันทึกเพียงครั้งเดียว อาจไมสามารถใหขอมูลที่มี
ความหมายนัก แตการบันทึกอยางตอเน่ืองหลาย ๆ ครั้ง จะใหขอมูลที่ชัดเจนขึ้น ในการบันทึกผู
สังเกตจะเขียนถึงพฤติกรรมหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นเทานั้นไมใสความเห็นลงไปดวยยกเวนในกรณีที่
ตองการใหใสความเห็นก็จะเขียนแยกในสวนที่แสดงความคิดเห็นอยางชัดเจน 
 

  อยางไรก็ตามในการสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ  คือ 
   1.  มีจุดมุงหมายในการสังเกตที่แนนอนและชัดเจน 
   2.  ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการสังเกตกอนการสังเกตจริง 
   3.  ควรใชเครื่องมือประกอบการสังเกต เชน มาตราสวนประมาณคาการบันทึก
ตาง ๆ  แบบสํารวจพฤติกรรมหรืออาจจะเปนเครื่องมือดานเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การบันทึกภาพ
น่ิง  ภาพเคลื่อนไหว  และแถบบันทึกเสียง  เปนตน 
   4.  ตองสังเกตอยางพินิจพิเคราะห 
   5.  จดบันทึกรายละเอียดทีต่องการสังเกตไวโดยทันท ี
   6.  บันทึกเฉพาะสิ่งที่สังเกตเห็นเทานั้น 
   7.  การสังเกตตองกระทําภายใตเง่ือนไข  เวลา  และสถานที่ทีเ่หมาะสม 
   8.  ผูสังเกตตองขจัดอคติสวนตัวใหเหลือนอยที่สุดหรือไมมีอคติในการประเมินเลย
ยิ่งดี คือ มีความตั้งใจในการสังเกต มีความไวในการใชประสาทสัมผัส มีความไวในการรับรู และสื่อ
ความหมาย  มีความละเอียดประณีต  มีความสามารถในการวินิจวิเคราะหและมีประสบการณในการ
สังเกต 
 

  จากเทคนิคการเก็บขอมูลในการสอบภาคปฏิบัติ ผูวิจัยเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยวิธีการสังเกต และบันทึกผลการสังเกต หรือผลการประเมิน โดยใชมาตราสวนประมาณคา   
  
 2.6  การตรวจใหคะแนนการสอบภาคปฏิบัต ิ
 การเลือกรูปแบบการตรวจใหคะแนนในการสอบภาคปฏิบัติน้ันควรทํากอนที่จะออกขอสอบ 
โดยตองคํานึงถึงวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และมีความเชื่อม่ันสูงมาใชในการตรวจใหคะแนน ดังที่  
เชาวนา  ชวลิตธํารง (2534 : 45 - 50) ไดกลาวถึงการตรวจใหคะแนนการสอบภาคปฏิบัติ ดังน้ี  
 1.  การตรวจใหคะแนนการประเมินการจําแนก เปนการตรวจใหคะแนนเชนเดียวกับแบบ
ถูก - ผิด จับคู เลือกตอบ เติมคํา หรือบรรยายตามชนิดของขอสอบที่ใชในการสอบสําหรับเด็กเล็ก ๆ 
หรือผูสอบที่เขียนหนังสือไมไดก็จําเปนตองใชแบบปากเปลา ในกรณีเชนนี้ ขณะดําเนินการสอบ ครู



 46

หรือผูดําเนินการสอบจะตองบันทึกคําตอบนักเรียนแตละคําตอบของนักเรียนแตละคนลงไปใน
กระดาษคําตอบที่เตรียมไว 
 การใหคะแนน ถานักเรียนตอบโดยบันทึกคําตอบในแตละขอดวยขอความหนึ่งหรือ
ประโยคหนึ่ง ก็ใหคะแนนโดยใชวิธีเดียวกับการใหคะแนนแบบบรรยายสั้นๆ ซ่ึงอาจจะใหคะแนนเปน 
ถูกได 1 ผิดได 0 หรือถูกตองสมบูรณได 2 ถูกไมสมบูรณได 1 ผิดได 0 เปนตน การกําหนดคะแนน
เต็มในแตละขออาจไมเทากันก็ไดขึ้นอยูกับนํ้าหนักความสําคัญและความเหมาะสม 
 2.  การตรวจใหคะแนนการประเมินในสถานการณจําลอง และตัวอยางงาน วิธีการให
คะแนน “กระบวนการทํางาน” หรือ “ผลงาน” เปนสิ่งที่มีความสําคัญมากตอการแปลผลการสอบ
ปฏิบัติใหไดความหมายที่ถูกตอง จึงจําเปนที่จะตองเลือกใชหรือสรางเครื่องมือ ดวยความระมัดระวัง  
การสรางเครื่องมือจะตองพิจารณาถึงความเชื่อม่ันในการวัด ความสะดวกสําหรับครูผูใช และความ
เหมาะสมของชิ้นงาน เครื่องมือที่ใชกันมากในการใหคะแนน ไดแก แบบตรวจสอบ (Checklists)  
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) และแบบบันทึกยอย (Anecdotal Forms)   
   

 การใหคะแนนโดยใชแบบตรวจสอบและมาตราสวนประมาณคา เปนแบบที่อยูในรูปของ
มาตราวัด (Scales) แบบตาง ๆ ดังน้ี 
 1.  มาตราการวัดเชิงปริมาณ (Quantitative Scales) เปนการใหคะแนนในรูปความถี่ของ
พฤติกรรมที่ปรากฏออกมา ครูผูใหคะแนนจะตองสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางาน หรือ
ผลงานของนักเรียน และบันทึกความถี่ลงในแบบฟอรมที่จัดเตรียมไวสําหรับงานนั้น ๆ มาตราการ
วัดสวนใหญ จะมีระดับนํ้าหนักของคะแนนอยูระหวาง 2 ถึง 5 ระดับ 
 2.  มาตราการวัดเชิงคุณภาพ (Qualitative Scales) เปนการพิจารณาพฤติกรรมของ
นักเรียนในรูประดับคุณภาพของงานวา ดีมากนอยเพียงใด มักนิยมใชระดับนํ้าหนักของคะแนน 3  
หรือ 5 ระดับ 
 3.  มาตราการวัดสถานภาพ (Status Scales) เปนการพิจารณาในรูป “ความดี” ของ
พฤติกรรมของนักเรียนเปรียบเทียบกับกลุมอางอิงแลวตัดสินวา  “สูงกวา”  หรือ  “ต่ํากวา”  ระดับ
เฉลี่ยในกลุมอางอิงโดยทั่วไปนิยมใช 2 หรือ 5 ระดับ 
 4.  มาตราวัดเชิงพรรณนา (Descriptive Scales) เปนการใหคะแนนตามระดับการ
ปฏิบัติงาน หรือลักษณะของงานตามที่บรรยายไว 
 5.  มาตราวัดผลงาน (Product Scales) เปนการใหคะแนนผลงานของนักเรียนโดยนําไป
เทียบกับผลงานที่เปนเกณฑในแตละระดับ 
 

2.7 เกณฑการใหคะแนน   
  2.7.1  ความหมายและความสําคัญของเกณฑการใหคะแนน 
  มีนักการศึกษาไดใหความหมายของเกณฑการใหคะแนนไวหลายทาน  ดังน้ี 
  นิตโก (Nitko.1983 : 264) ไดใหความหมายของเกณฑการใหคะแนน (Scoring 
Rubric)  ไววา เปนเกณฑการใหคะแนนที่ถูกพัฒนาโดยครูหรือผูประเมินที่ใชวิเคราะหผลงาน หรือ
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กระบวนการที่ผูเรียนไดพยายามสรางขึ้น และกลาวถึงความสําคัญของเกณฑการใหคะแนนไววาใน
การประเมินศักยภาพของผูเรียนโดยใหลงมือปฏิบัติ โดยที่ไมมีคําเฉลยหรือคําตอบถูกที่แนชัดลงไป
เหมือนแบบทดสอบเลือกตอบ การประเมินผลงานแตละชิ้นของผูเรียนที่ไดลงมือปฏิบัติ จึงมีความ
จําเปนที่จะตองประเมินคุณภาพของงานอยางเปนปรนัย ซ่ึงเปนการยากที่จะทําได และไดคนพบการ
สรางเกณฑการใหคะแนนหรือ Rubric  ขึ้นมาเพื่อกําหนดแนวทางในการตัดสินอยางยุติธรรมและ
ปราศจากความลําเอียง Rubric ตองมีความชัดเจนในการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอยางพอเพียง
ถึงขนาดที่ผูประเมิน 2 คน  สามารถใช Rubric เดียวกันประเมินชิ้นงานของผูเรียนชิ้นเดียวกัน  แลว
ใหคะแนนไดตรงกัน  และระดับของความสอดคลองในการใหคะแนนของผูประเมิน 2 คนที่ประเมิน
อยางเปนอิสระจากกัน  จึงจะเรียกวา  ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของการประเมิน  
  กรมวิชาการ  (2539 : 54 - 59) ไดใหความหมายไววา เปนแนวทางในการ ให
คะแนน (Scoring Guide) ซ่ึงจะตองกําหนดเปนมาตรวัด (Scale) และรายการคุณลักษณะที่บรรยาย
ถึงความสามารถในการแสดงออกของแตละจุดในมาตรวัดอยางชัดเจน จึงมีสวนสําคัญในการสงเสริม
การเรียนรู โดยทําใหเปาหมายการแสดงออกของนักเรียนมีความชัดเจนขึ้น นําไปสูการบรรลุ
จุดประสงคหรือสมรรถภาพที่สําคัญของมาตรฐานการศึกษาได 
  เสาวนีย  เกรียร  (2540 : 159)  ไดกลาววา  เกณฑการใหคะแนนเปนเครื่องมือใน
การใหคะแนนที่ประกอบดวยประเด็นตาง ๆ (Criteria) ที่จะใชพิจารณางานหนึ่ง ๆ และคําอธิบาย
ระดับคุณภาพของแตละประเด็นประเมิน  ซ่ึงอาจเรียงลําดับตั้งแตดีเลิศไปจนถึงตองปรับปรุง หรือให
เปนระดับตัวเลขตั้งแตมากที่สุดไปจนถึงนอยที่สุด ประเด็นประเมินอาจกําหนดเพิ่มเติมไดหลายขอ 
คําอธิบายระดับคุณภาพควรอธิบายใหชัดเจนที่สุด  กระชับที่สุด และเปนคําอธิบายที่สามารถบอกได
วาทําไมจึงตอง ดีเลิศ  ดี  ตองปรับปรุง 
  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  (2544 : 106) ไดใหความหมายของเกณฑการให
คะแนนไววา เกณฑการใหคะแนนเปนแนวทางในการใหคะแนนผลการปฏิบัติเร่ืองใดเรื่องหน่ึง  
สําหรับใชประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผูเรียน แนวทางใหคะแนนอาจทําในรูปของมาตร
ประเมินคาหรือแบบตรวจสอบรายการ 

ไวเนอร และ โคเฮน  (Wiener ;& Cohen. 1994) ไดกลาวถึงความสําคัญของรูบริค
ไววามีประโยชนอยางมากตอการประเมิน ทั้งน้ีเพราะเหตุผลดังตอไปน้ี 
  1.  ชวยใหการคาดหวังของครูที่มีตอผลงานของนักเรียนบรรลุผลสําเร็จได โดย
นักเรียนจะเกิดความเขาใจ และสามารถใชรูบริคตอการประเมินและพัฒนาชิ้นงานของตน 
  2.  ชวยใหครูเกิดความกระจางชัดยิ่งขึ้นวาตองการใหนักเรียนเกิดการเรียนรูหรือ
พัฒนาการอะไรบาง 
  3.  ชวยใหนักเรียนสามารถระบุคุณลักษณะจากงานที่เปนตัวอยางได โดยใชรูบริค
ตรวจสอบ 
  4.  ชวยใหนักเรียนสามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อสูความสําเร็จได 
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  5. เปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางกิจกรรมการปฏิบัติงานตาง ๆ  
ของนักเรียนไดเปนอยางดี 
  6.  ชวยใหบุคคลที่เกี่ยวของ  เชน ผูปกครอง ผูสนับสนุน  ผูนิเทศก ไดเกิดความ
เขาใจเกณฑในการตัดสินผลงานนักเรียนที่ครูใช 
  7.  ชวยในการใหเหตุผลประกอบการใหเกรดนักเรียนได 
  8.  ชวยเพ่ิมคุณภาพผลงานของนักเรียน 
  จากความหมายและความสําคัญของเกณฑการใหคะแนน ขางตนน้ัน พอสรุปไดวา 
เกณฑการใหคะแนน หมายถึง แนวทางที่กําหนดขึ้นเพ่ือบอกระดับของพฤติกรรมในการปฏิบัติ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยกําหนดคําอธิบายระดับคุณภาพที่ชัดเจน เพ่ือใหผูประเมินหรือผูตรวจ
ใหคะแนนเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ดังน้ันเกณฑการใหคะแนนจึงมีสวนสําคัญในการสงเสริมการ
เรียนรู ทําใหเปาหมายของการแสดงออกของผูเรียนมีความชัดเจนขึ้น 
 

 2.7.2  ประเภทของเกณฑการใหคะแนน 
  นิตโก  (Nitko.  1983 : 266) ไดจําแนกประเภทของเกณฑการใหคะแนน  (Scoring 
Rubric)  ออกเปน 3 ชนิด  คือ  
  1.  เกณฑรวม (Holistic Rubrics) เปนเกณฑการใหคะแนนที่ประเมินหรือให
คะแนนดานผลผลิต หรือกระบวนการทํางานไดในภาพรวม ไมมีการจําแนกเปนองคประกอบเฉพาะ
เปนรูปแบบที่สามารถนําไปใชไดงาย ลดเวลาในการประเมินตอนักเรียน 1 คน เม่ือผูประเมิน
นําไปใช จะรายงานผลการประเมินคุณลักษณะของการปฏิบัติงานในภาพรวม 
  2.  เกณฑยอย (Analytic Rubrics) เปนเกณฑการใหคะแนนที่แยกสวนหรือ
องคประกอบคุณลักษณะของผลงานหรือกระบวนการ โดยที่ผูประเมินจะตองพิจารณาและประเมิน  
ทีละดาน แลวนําแตละสวนหรือองคประกอบของคุณลักษณะมารวมกันเปนคะแนนรวมรายละเอียด
เหลานี้เปนสิ่งที่มีประโยชนตอการนําไปใช หรือวินิจฉัยเด็กใหเขาใจถึงสิ่งที่คาดหวังในการปฏิบัติแต
ละดาน เกณฑการใหคะแนนประเภทนี้มีประโยชนชวยในการเรียนรูของนักเรียนแมจะใชเวลาในการ
ประเมินมากกวาในแบบ  Holistic Rubrics  ก็ตาม 
  3. เกณฑแบบผสมผสาน (Annotated Holistic Rubrics) ผูประเมินจะประเมินแบบ
เกณฑรวมกอนแลวจึงประเมินแยกสวนอีกบางคุณลักษณะที่เดนๆ เพ่ือใชเปนผลสะทอนในบาง
คุณลักษณะของผูเรียน  

การใหคะแนนแบบ เกณฑรวม (Holistic Rubrics) ใชไดงายและใชเพียงไมกี่ครั้งตอ
ผูเรียน 1 คน จะเปนการประเมินในภาพรวมของทุกคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน สวนการให
คะแนนแบบเกณฑยอย (Analytic Rubrics) จะใชบอยครั้งโดยจะประเมินแยกในแตละคุณลักษณะ
ของงาน ซ่ึงการประเมินแบบน้ี จะมีประโยชนเม่ือสนใจจะวินิจฉัยหรือชวยเหลือผูเรียนวามีความรู
ความเขาใจในแตละสวนหรือแตละคุณลักษณะของการปฏิบัติงานนั้น ๆ  หรือไม ซ่ึงจะมีสวนใหครไูด
ชวยเสริมสรางหรือพัฒนาการเรียนรูในแตละคุณลักษณะของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น  
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  สวนแบบผสมผสาน  (Annotated Holistic Rubrics) จะรวมขอจํากัดของเกณฑรวม
และเกณฑยอยไวดวยกัน เริ่มดวยการประเมินในภาพรวมของการปฏิบัติงานดวยเกณฑรวม แลวผู
ประเมินเลือกประเมินอีกเพียงบางคุณลักษณะของงานแบบเกณฑยอย ซ่ึงการประเมินเพียงบาง
คุณลักษณะนี้จะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่ประเมินแบบเกณฑรวม ประโยชน ก็คือ จะมี
ความรวดเร็วในการประเมินและเปนการใหผูประเมินไดเลือกประเมินเฉพาะบางคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่โดดเดนเพียงไมกี่องคประกอบ เพ่ือเปนผลสะทอน (Feedback) ใหแกผูเรียน แตไมมี
ประโยชนในการวินิจฉัยผูเรียนวาบกพรองในคุณลักษณะใด เพราะหลาย ๆ คุณลักษณะไมไดถูก
ประเมิน 
  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  (2544 : 90)  ไดกลาววา การพิจารณาเกณฑการให
คะแนน  ถาพิจารณาตามลักษณะของงานหรือกิจกรรม สามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ  
กฎเกณฑการใหคะแนนแบบทั่วไป (General Rubric) สําหรับใชประเมินงานหรือกิจกรรมหลาย ๆ 
ชิ้นที่อยูในกรอบเนื้อเรื่องเดียวกัน และเกณฑการใหคะแนนแบบเฉพาะ (Specific Rubric) เปน
แนวทางในการใหคะแนนทั่วไป ที่เขียนใหเฉพาะเจาะจงกับการปฏิบัติงานหรือ กิจกรรมแตละชิ้น   
ถาพิจารณาตามเกณฑหรือองคประกอบของการใหคะแนน ก็ยังแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
เกณฑรวม (Holistic) เปนการพิจารณาผลงานของผูเรียนในภาพรวมวามีคุณภาพในระดับใด และ
เกณฑยอย (Analytic)เปนการพิจารณาผลงานของผูเรียนแยกเปนรายดาน 
  สําหรับเกณฑการใหคะแนนที่ใชในการตรวจใหคะแนนในการประเมินทักษะพื้นฐาน
กีฬาฟุตบอลครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบเกณฑการใหคะแนนแบบเฉพาะ (Specific Rubric) โดย
กําหนดระดับคุณภาพหรือนํ้าหนักการใหคะแนนไว 3 ระดับ และ 5 ระดับ ในแตละขอปฏิบัติที่ผูวิจัย
สรางขึ้น 
 

 2.7.3  ขั้นตอนในการสรางเกณฑการใหคะแนน 
  มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางเกณฑการใหคะแนนไว
ตางๆ กัน  ดังน้ี 
  ชัยพฤกษ  เสรีรักษ  (2540 : 47 - 55) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางเกณฑการให
คะแนนไว 7 ขั้นตอน  ดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 วิเคราะหผลการเรียนรูของนักเรียนในแตละจุดประสงค หรือแตละหัวเรื่อง 
(Theme) เม่ือนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนแลวจะเกิดผลการเรียนรูอะไรบาง ผลการเรียนรู
ของนักเรียนไมจําเปนจะตองมีครบทุกประเภท ทุกครั้งที่นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียน  
บางครั้งในการวางแผนการสอนครูคาดหวังในผลการเรียนรูของนักเรียนเพียงกระบวนการอยาง
เดียว บางครั้งครูคาดหวังทั้งกระบวนการและผลงาน 
  ขั้นที่ 2 กําหนดประเด็นที่จะตองประเมิน การกําหนดประเด็นที่ตองการประเมิน  
อาจใหนักเรียนรวมกันเสนอความคิดในการกําหนดประเด็นประเมินผลการเรียนรูแตละอยางของเขา
เอง เชน ครูกําหนดวาถาเราจะดูคนดีจะดูอยางไรบาง  ใหนักเรียนชวยกันเสนอประเด็นที่จะดูคนดี 
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ซ่ึงมีประเด็นมากมายเปนของนักเรียนเอง แตอยางไรก็ตามเนื่องจากในการวางแผนการสอน 
ครูผูสอนไดมีการคาดหวังความสําเร็จจากการเรียนรูของนักเรียนเอาไวลวงหนาแลว  จึงควรกําหนด
รายการประเมินที่สําคัญๆ ของความสําเร็จจากการเรียนแตละดานเอาไวลวงหนาดวย เพ่ือจะไดแจง
ใหนักเรียนทราบและเพื่อการตรวจสอบผลงานของนักเรียน 
  ขั้นที่  3  คัดเลือกประเด็นประเมินผลที่สําคัญ การกําหนดประเด็นที่จะตองประเมิน  
เราจะพบวาในผลการเรียนรูหน่ึงอยาง จะมีประเด็นที่ตองการประเมินมาก โดยเฉพาะถาเปดโอกาส
ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเสนอประเด็นประเมินดวยแลว จะมีมุมมองในการประเมินที่หลากหลาย
หรือรวมประเด็นที่สําคัญ ๆ   
  ขั้นที่  4  เลือกรูปแบบในการสรางเกณฑ การประเมินโดยการสรางเกณฑการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน  เพ่ือพิจารณาตัดสินใหคะแนน (Scoring Rubric) มีรูปแบบใน
การสราง 2 รูปแบบ  คือ   
  รูปแบบที่ 1  การใหคะแนนแบบรวมองคประกอบ  (Holistic Scoring Rubric)   
   การสรางเกณฑการประเมินแบบรวมองคประกอบ หมายถึง การใหคะแนน
ผลการเรียนรูโดยรวมทุกประเด็นที่กําหนดเพ่ือการประเมิน แลวเขียนอธิบายคุณภาพของผลการ
เรียนรูแตละระดับ 
  รูปแบบที่ 2  การใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ (Analytic Scoring Rubric)   
   การสรางเกณฑการประเมินแบบแยกองคประกอบ หมายถึง การใหคะแนน
โดยการแยกองคประกอบของสิ่งที่จะประเมิน เพ่ือใหมองเห็นคุณภาพของงาน หรือความสามารถ
ของนักเรียนไดอยางชัดเจน ผลการประเมินจะบงบอกถึงจุดเดน จุดดอยของแตละประเด็นประเมิน
ไดชัดเจน การสรางเกณฑการประเมินในรูปแบบนี้จะตองเขียนคําอธิบายคุณภาพของงานในแตละ
องคประกอบและแตละระดับขององคประกอบใหชัดเจน 
  ขั้นที่  5  กําหนดคาระดับคุณภาพในการประเมิน คาระดับคุณภาพ คือ ตัวเลขที่บง
บอกถึงคะแนนการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ซ่ึงผูสอนเปนผูกําหนด หรืออาจจะใหนักเรียน
มีสวนรวมในการกําหนดคาระดับคุณภาพก็ได ตัวเลขคาระดับคุณภาพอาจจะมีระดับ 0-1-2-3 หรือ  
0-1-2-3-4 หรือ 0-3-4-5-6 หรือ 0-10-15-20 ในกรณีที่กําหนดคาระดับต่ําสุดที่เลข 0 น้ันหมายถึง  
นักเรียนไมมีผลการเรียนรู หรือไมมีผลงานเขารับการประเมินหรือไมไดดําเนินการตามรายการ
ประเมินนั้น และการกําหนดคาระดับจาก  0 - 10 แสดงวาผูกําหนดคาระดับคุณภาพ พิจารณาแลว
เห็นวา คุณภาพของงานหรือสิ่งที่จะประเมินควรมีคะแนนสูงสุดคือ 10 เชน การกําหนดคาระดับใน
การประเมินการแขงขันทักษะทางวิชาชีพระดับเขตการศึกษา ผูเขาแขงขันเปนผูที่ไดรับการคัดเลือก
จากจังหวัดมาแลว ถือวาเคยผลิตผลงานที่มีคุณภาพ มากอน 
  ขั้นที่  6  บรรยายคุณภาพการประเมินแตละระดับ เม่ือไดเลือกรูปแบบในการ
กําหนดเกณฑการใหคะแนน และกําหนดตัวเลขคาระดับแลว จะตองเขียนคําอธิบายขอบขายการ
พิจารณาตัดสินใหคะแนนแตละระดับคุณภาพใหชัดเจน ผลงานหรือกระบวนการในลักษณะไหน
อยางไรจึงจะมีคุณภาพระดับ 4 ลักษณะไหนอยางไรจึงจะมีคุณภาพระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1  



 51

คําบรรยายคุณภาพแตละระดับ จะเกิดประโยชนสูงสุดถาครูผูสอนสามารถจัดทําขึ้นมาและไดมอบ
ใหกับนักเรียนไปลวงหนาพรอมกับมอบภาระงานใหกับนักเรียน เพราะคําตอบบรรยายคุณภาพแต
ละระดับ จะเปนเคร่ืองมือใหนักเรียนไดตรวจสอบและพัฒนาผลงาน หรือกระบวนการทํางานของ
ตนเอง หรือของกลุมไดตลอดเวลา ผลงานของนักเรียนจะเปนผลงานที่ดี  ขึ้นอยูกับการที่ครูเขียนคํา
บรรยายคุณภาพแตละระดับเอาไวลวงหนาจะทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการสรางเกณฑการประเมิน  
ครูสามารถนําเอาขอเสนอของนักเรียนมาปรับปรุงคําอธิบายในตอนหลังก็ได  ซ่ึงก็คงไมแตกตางจาก
ที่ครูไดกําหนดไวเดิมมากนัก 
  ขั้นที่  7 กําหนดคะแนนการตัดสินระดับคุณภาพ การประเมินผลงานหรือชิ้นงาน  
เรามักจะไดยินคําพูดเชิงการบงบอกถึงการจัดระดับคุณภาพ (เกรด) ของผลงาน เชน พูดวาผลงาน
ชิ้นนั้นดีมาก ชิ้นนั้นดี ชิ้นนั้นพอใชแตไมเคยบอกวา คะแนนระหวางเทาไรถึงเทาไรที่แสดงวาผลงาน
ดีมาก การกําหนดคะแนนการตัดสินระดับคุณภาพเปนการกําหนดชวงคะแนนจากการประเมินผล
การเรียนรู 
  เสาวนีย  เกรียร  (2540 : 159)  ไดเสนอขั้นตอนการสรางเกณฑการใหคะแนน   
(Scoring Rubric)  ที่เนนการมีสวนรวมของนักเรียน ไวดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 ดูงานแบบตาง ๆ ใหนักเรียนดูตัวอยางของงานที่ดี  และชิ้นงานที่ไมคอยดี  
แลวบอกถึงลักษณะวาชิ้นที่ดีมีลักษณะอยางไร  ที่ไมดีมีลักษณะอยางไร 
  ขั้นที่ 2 กําหนดแนวทาง จากประเด็นแรกใหชวยกันตรวจสอบดูวางานที่ดีน้ันจะตอง
ดูอะไรบาง 
  ขั้นที่ 3 คําอธิบายระดับคุณภาพตางๆ  ในแตละแนวทางนั้นใหอธิบายวาระดับสูงสุด
มีลักษณะอยางไร  แลวเติมสวนที่อยูตรงกลางลงไป 
  ขั้นที ่4 ฝกหัดกับงานตัวอยางใหนักเรียนลองใชรูบริคกับงานที่ใหดูเปนตวัอยางใน
ขั้นที่  1 
  ขั้นที่ 5 หัดใชในการประเมินตนเองและใหเพ่ือนประเมิน ใหงานนักเรียนทําใน
ระหวางที่นักเรียนกําลังทํางาน ใหหยุดเปนระยะ ๆ เพ่ือประเมินตนเองและใหเพ่ือนประเมิน 
  ขั้นที ่6 ทบทวนใหโอกาสนกัเรียนทบทวนและปรบัปรงุงานของเขาโดยดูจากผล
สะทอนที่ไดจากขั้นตอนที่  5 
  ขั้นที่ 7 ครูประเมิน ครูใชรูบริคที่นักเรียนใชน้ัน เพ่ือประเมินผลงานของนักเรียน 
  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  (2544 : 94)กลาววาการสรางเกณฑการใหคะแนนใน
การประเมินผลภาคปฏิบัติตองมีสวนประกอบในการดําเนินการสรางที่สําคัญ 3 ขั้นตอน  คือ 
  ขั้นที่  1  กําหนดการปฏิบัติใหชัดเจน 
 1.1 ระบุชนิดของการปฏิบัติวาเปนทักษะวิธีการทําหรือผลงานสําเร็จที่สราง
ขึ้น   
 1.2  กําหนดจุดสนใจของการประเมินวาสนใจเปนรายบคุคลหรือรายกลุม 
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 1.3  กําหนดเกณฑการปฏิบัติที่สะทอนคุณลักษณะที่สําคัญของการปฏิบัติที่
ประสบผลสําเร็จ 

ขั้นที่  2  ออกแบบกิจกรรมสําหรับใชประเมิน  ดังน้ี 
 2.1 ระบุลักษณะของงานหรือกิจกรรมวา เปนผลงานหรือการปฏิบัติตามที่
มอบหมายใหทําหรือเปนการแสดงออกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
 2.2 กําหนดรายการของงานหรือกิจกรรม ไดแก นิยามจุดหมายของการ
ปฏิบัติเง่ือนไข  สถานการณของการปฏิบัติ  และเกณฑมาตรฐาน 
 2.3 กําหนดจํานวนชิ้นงานหรือกิจกรรมที่ใหทําวาจะใชเพียงงานเดียวหรือ
หลายงานจึงจะเพียงพอในสภาพการณน้ัน 
  ขั้นที่  3  ใหคะแนนและจดบันทึกผล  ดังน้ี 
 3.1 ระบุรูปแบบการใหคะแนนวาใชเกณฑในการใหคะแนนแบบใด  เชน แบบ
ทั่วไปหรือแบบเฉพาะเนื้อหา  และแบบเกณฑรวมหรือแบบเกณฑยอย 
 3.2 กําหนดวิธีการจดบันทึกวาเปนแบบตรวจสอบรายการ มาตรประเมินคา
การปฏิบัติ  การจดบันทึกพฤติกรรมตามชวงเวลา หรือการจดจําธรรมดา 
 3.3 ระบุผูประเมินวาจะใหใครเปนผูสังเกตและประเมิน ผลการปฏิบัติจะเปน
ประโยชนแกครูผูสอน  ครูที่เคยสอน  ตัวผูเรียนเอง  หรือเพ่ือน ๆ ในกลุม 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีแบบผสมผสานจากแนวคิดของนักการศึกษา ดังที่
กลาวไวขางตนนํามาสรางเปนเกณฑการใหคะแนน สําหรับการประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล 
 

 2.7.4  การกําหนดเกณฑการใหคะแนน   
  ส. วาสนา  ประวาลพฤกษ  (2533 : 39 - 42)  ไดเสนอวิธีการกําหนดเกณฑการให
คะแนน  (Scoring Rubric)  ไว  2  ลักษณะ  คือ  
  1.  Holistic Score   คือ  กําหนดภาพรวมเพียงคะแนนเดียวสําหรับงานหรือการ
ปฏิบัติน้ัน ๆ  
  2.  Analytic Score  คือ  กําหนดการพิจารณาเปนประเด็นตาง ๆ แยกกันในงาน
ชิ้นเดียว  โดยสวนใหญจะพิจารณาไมเกิน 4 ดาน (ลักษณะ) 
  โดยทั่วไป เกณฑการใหคะแนนจะกําหนดเปนระดับตางๆ 4 - 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากเปาหมายและความคาดหวังในการปฏิบัติงานนั้น ๆ กําหนดระดับสูงสุดแลวแบงเปน   
2  ชวง  คือ  ชวงที่ยอมรับได  (ผาน)  และยอมรับไมได  (ไมผาน)  แลวพิจารณาวาในชวงของการ
ยอมรับไดน้ันแบงเปน 2 ระดับ คือ ผานอยางดี และผานอยางพอใจ แลวทํา เชนเดียวกันในชวงของ
การไมยอมรับหรือไมผาน สวนคะแนนศูนยคือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติเพียงเล็กนอยและไมถูกตองเลย 
   แนวการกําหนดเกณฑ  (Rubric) 
  ระดับ  1  ขั้นเริ่มตน  คนหา ทําตามแบบ  มีขอผิดพลาด  ยังไมเขาประเด็น งานไม
สําเร็จ 
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  ระดับ  2  ขั้นพัฒนา   ผลงานยังเปนไปตามแบบไมสมบูรณ  มีจุดแข็งจุดออน   
โดยสวนรวมมีจุดออนมากกวาจุดแข็ง 
  ระดับ  3  ขั้นทําได  ปฏิบัติได  (ผาน)  ผลงานมีมาตรฐานคอนขางสมบูรณ   
มีจุดแข็งมากกวาจุดออน  มีทักษะ 
  ระดับ  4  ขั้นม่ันคง  มีความสมบูรณแนนอน  คงเสนคงวา  มีทักษะและยุทธศาสตร
ในการปฏิบัติ 
  ระดับ  5   ขั้นสมควรเปนตัวอยาง มีบรรทัดฐาน มีความเดนเปนเยี่ยงอยางไดและ
สรางสรรค   
  วิธีกําหนดเกณฑ  5  วิธี  เพ่ือใชในการตรวจใหคะแนน  มีดังน้ี 
  วิธีที่ 1 แยกประเด็นพิจารณาออกเปนประเด็นยอย แลวทําเปนตารางพิจารณา
ความถูกตองในแตละประเด็น กําหนดระดับของคะแนนตามจํานวนที่ปฏิบัติถูกตองในประเด็น
เหลานี้ 
  วิธีที่  2  การกําหนดระดับความสมบูรณตามเสนแสดงความตอเน่ืองของ 
ความสามารถ  (Continuous Ability)   
  วิธีที่  3  กําหนดระดับความผิดพลาด  พิจารณาความบกพรองจากคําตอบวามี 
มากนอยเพียงใด  โดยจะหักจากระดับคะแนนสูงสุดลงมาทีละระดับ 
  วิธีที่  4  กําหนดระดับการยอมรับและคําอธิบาย 
  วิธีที่  5  ใชหลักการจัดกลุมแบบอิงกลุม 
  กรมวิชาการ  (2539 : 54 - 59)  ไดเสนอวิธีการกําหนดเกณฑการใหคะแนน เพ่ือใช
ในการตรวจใหคะแนนแบบประเมินผลรวม (Holistic) โดยการแบงขอสอบออกเปนกองตางๆ ดังนี้  
ขอสอบที่มีคะแนนระดับสูงสุด ระดับกลาง และระดับต่ํา  สามารถเพิ่มกองในการแบงระดับคะแนนได 
ทุกระดับคะแนนจะอธิบายถึงการประเมินคําตอบในการแกปญหาหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ  ไมนํามาใชใน
การจัดหมวดหมูของนักเรียน ระดับคะแนนในแตละขอไมจําเปนตองเหมือนกันกับการสรางเกณฑ
เฉพาะ (Specific Rubric)  และไดเสนอแนวทางการใหคะแนนแบบรวมองคประกอบ (Holistic)  โดย
แบงวิธีการใหคะแนนไดหลายวิธีดังน้ี   
  วิธทีี่  1  แบงงานตามคุณภาพเปน  3  กอง  คือ 
   กองที่ 1 ไดแก งานที่มีคุณภาพเปนพิเศษและเขียนอธิบายลักษณะของคน
ที่มีคุณภาพเปนพิเศษ 
 กองที่  2 ไดแก งานที่ยอมรับไดและเขียนอธิบายลักษณะของงานที่ยอมรับ
ได 
   กองที่  3 ไดแก งานที่ยอมรับไดนอย หรือยอมรับไมไดและเขียนอธิบาย
ลักษณะของงานที่ยอมรับไดนอย   
   จากนั้นก็นํางานแตละกองมาใหคะแนนเปน  2  ระดับ  คือ 
   งานกองที่  1  จะใหคะแนน  6 หรือ 5 
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   งานกองที่  2  จะใหคะแนน  4 หรือ 3 
   งานกองที่  3  จะใหคะแนน  2 หรือ 1 
   สําหรับงานทีแ่สดงวาไมไดใชความพยายามเลย  ใหคะแนนเปน  0 
  วิธทีี่  2  กําหนดระดับความผิดพลาด  โดยพิจารณาจากความบกพรองของ 
คําตอบวามีมากนอยเพียงใด  แลวหักจากระดับคะแนนสูงสุดมาทีละระดับ  ดังน้ี 
   คะแนน  4  หมายถึง  คําตอบถูกแสดงเหตุผลถูกตอง  แนวคิดชัดเจน 
   คะแนน  3  หมายถึง  คําตอบถูก  เหตุผลถูกตอง  อาจมีขอผิดพลาด
เล็กนอย 
   คะแนน  2  หมายถึง  เหตผุลหรือการคํานวณผิดพลาด  แตมีแนวทางที่จะ
นําไปสูคําตอบ 
   คะแนน  1  หมายถึง  แสดงวิธีคิดเล็กนอยแตไมไดคําตอบ 
   คะแนน  0  หมายถึง  ไมตอบหรือตอบไมถูกเลย 
  วิธทีี่  3  กําหนดระดับและคําอธิบาย  เชน 
   รูบริคของความสามารถเขาใจเนื้อหาสาระเขียนไดเปน  4  ระดับ  ดังน้ี 
   4  หมายถึง การสาธิตหรือแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจที่สมบูรณแบบ
ครบถวนถูกตองแมนยําในหลักการความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณที่กําหนด
รวมทั้งเสนอแนวคิดใหมที่แสดงถึงความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงกฎเกณฑ  หรือลักษณะของขอมูล 
   3   หมายถึง การแสดงอกใหเห็นถึงการเขาใจที่สมบูรณ ครบถวน  
ถูกตองในหลักการความคิดรวบยอด  ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณที่กําหนด 
   2   หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจไมสมบรูณครบถวน   
ถูกตองในหลกัการความคดิรวบยอด   ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณที่กําหนดในบางสวน 
   1 หมายถึง แสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจในหลักการความคิดรวบยอด
ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณที่กําหนดนอยมาก  และเขาใจไมถูกตองในบางสวน 
   0  หมายถึง  ไมแสดงความคิดเห็นใด ๆ 
  มาตราวัดนี้สามารถบรรยายความสามารถการแสดงออกตั้งแตระดับ  0  ซ่ึงต่ําสุด
ไปจนถึงระดับ 4  ซ่ึงเปนความสามารถสูงสุด  โดยปกติระดับของรูบริคจะตองมีการพิจารณาวา
ระดับใดจะเปนที่ยอมรับได  จะเห็นไดวาตั้งแตระดับ  3  ขึ้นไปมีคําอธิบายถึงการแสดงออกที่ยอมรับ
ได เพราะนักเรียนแสดงออกถึงความเขาใจที่สมบูรณ ครบถวน ถูกตองในหลักการความคิดรวบยอด  
ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณที่กําหนด  ซ่ึงทั้ง  3  วิธีดังกลาวนั้น  พอที่จะสรุปไดวา มีสวนที่
เหมือนกัน  คือ  เปนการตรวจใหคะแนนที่มองภาพรวมของผลงาน แลวแยกเปนกอง ๆ สวนที่
แตกตางกันของทั้ง  3  วิธี  ก็คือ 
   วิธทีี่  1  แยกโดยใชคุณภาพของผลงานเปนหลัก 
   วิธทีี่  2  แยกโดยใชความผิดพลาดของผลงานเปนหลกั 
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   วิธทีี่  3  แยกโดยใชความสามารถในการอธิบายหรือการแสดงออกใหเห็น
ถึงการเขาใจเปนหลัก 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ และ 
5 ระดับโดยใหนํ้าหนักความสําคัญกับผลของการปฏิบตั ิ
 
3. เอกสารที่เก่ียวของกับวิธีการหาคุณภาพของแบบประเมินภาคปฏิบัต ิ

 

 3.1  ความเชื่อมั่นของผูประเมิน 
 โกวิท  ประวาลพฤกษ และสมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2523 : 173) กลาววา การคํานวณหา
คาความเชื่อม่ันของผูประเมินยอมชวยใหการตีความหมายของคะแนนมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น การ
หาคาความเชื่อม่ันของผูประเมิน  ใชสูตรในการคํานวณไดหลายสูตร  ซ่ึงการเลือกใชสูตรขึ้นอยูกับ
จํานวนของผูประเมินที่มีจํานวนตางกัน   ดังน้ี    
 1. การหาคาความเชื่อม่ันของผูประเมินคนเดียวตรวจผลงานซ้ํา อาจหาคาความสัมพันธ
โดย 
 

  ก.  ถาเปนคะแนน  ใชสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน  ดังน้ี 
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เม่ือ rxy   แทน   คาความเชื่อม่ัน  (ความสัมพันธระหวางคะแนนจากการตรวจ 2 ครั้ง) 
 N    แทน   จํานวนผูเขาสอบ 
 X    แทน   คะแนนจากการตรวจครั้งที่  1 
 Y    แทน   คะแนนจากการตรวจครั้งที่  2 
  
  ข.  ถาเปนการใหอันดับที่  ใชสูตรสหสัมพันธแบบอันดับที่ของสเปยรแมน  ดังน้ี 
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เม่ือ ρ  แทน   คาความเชื่อม่ัน  (สหสัมพันธระหวางอันดับที่จากการตรวจ 2 ครั้ง) 
 D  แทน   ผลตางของอันดับที่จากการตรวจ  2  ครั้ง 
 N  แทน   จํานวนผูเขาสอบ 
 2.  การหาคาความเชื่อม่ันของผูประเมิน  2  คน 
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 ในกรณีที่ใหผูประเมิน 2 คนตรวจใหคะแนนการปฏิบัติ  หรือผลงานของนักเรียนกลุม
เดียวกันจะไดคะแนนออกมา 2 ชุด นํามาคํานวณหาสหสัมพันธระหวางคะแนน 2 ชุดนั้น คา
สัมประสิทธิ์ที่ไดก็คือคาความเชื่อม่ันของการใหคะแนนของผูประเมิน 2 คน ซ่ึงสามารถคํานวณได  
2  แบบ  คือ 
  ก.  ถาเปนคะแนน  ใชสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน  ซ่ึงในกรณีน้ี  X  คือ  คะแนนจาก
การตรวจของผูประเมินคนที่  1  และ  Y  คือคะแนนจากการตรวจของผูประเมินคนที่  2 
  ข.  ถาเปนอันดับที่   ใชสูตรสหสัมพันธแบบอันดับที่ของสเปยรแมน   ซ่ึงในกรณีน้ี  D  
คือ  ผลตางของอันดับที่จากผูประเมิน  2  คน 
 ในการทําวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยหาคาความเชื่อม่ันของผูประเมิน  โดยใชวิธีการประเมินแบบใช
ผูประเมิน  2  คน  ใชสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน   
 

3.2  ความเชื่อมั่นของแบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 ส. วาสนา  ประวาลพฤกษ  (2533 : 31 - 34) กลาววา แบบประเมินภาคปฏิบัติที่ใช       
ผูตรวจใหคะแนนมากกวา 1 คน และหาคาความสอดคลองระหวางผูตรวจใหคะแนนแลว ควรนํา
แบบประเมินไปทดลองใชอีกครั้งหน่ึง  เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมิน  โดยใช 
 1.  สัมประสิทธิ์แอลฟา  (α - Coefficient)  ตามสูตร  
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 เม่ือ    α  แทน    คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 
     n แทน    จํานวนขอในแบบประเมิน 

       
2
iσΣ  แทน    ผลรวมของคาความแปรปรวนของแบบประเมินแตละขอ 

    
2
tσ  แทน    คาความแปรปรวนของแบบประเมินทั้งฉบับ 

 
 2.  วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนของฮอยท  (Hoyt’s ANOVA)   
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 ทั้งน้ีเม่ือทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแลว สามารถจะนํา
คาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน  ( errorMS )  มาคํานวณกับคาเฉลี่ยกําลังสองระหวาง 
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กลุมตัวอยาง  ( subjectMS )  เพ่ือประมาณคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันได 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินภาคปฏิบัติที่สรางขึ้น  
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α - Coefficient)   
 
4.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

4.1 งานวิจัยตางประเทศ 
 ฮีท และ โรเจอร (Heath ;& Rogers. 1932 : 328) ไดแบบทดสอบทักษะฟุตบอลสําหรับ
นักเรียนชายระดับประถมศึกษาและผูเลนระดับมัธยมศึกษา ซ่ีงประกอบดวยแบบทดสอบ 4 รายการ 
คือการเลี้ยงลูกฟุตบอล การทุมลูกฟุตบอล การวางเตะสําหรับผูรักษาประตูและการเตะลูกฟุตบอล
เรียดใหไกล ผลปรากฎวาแบบทดสอบนี้มีคาความเที่ยงตรง 0.71 และมีคาความเชื่อม่ัน 0.74 
 แมคโดนัลด (McDonald. 1951 : 50-53) ไดสรางแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลระดับ
มหาวิทยาลัย จํานวน 1 แบบ คือ การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนังที่มีขนาดยาว 30 ฟุต สูง 11 ฟุต 
โดยนํามาทดสอบกับนักศึกษา 4 กลุม คือ นักฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับป 1 
นักศึกษาระดับป 2 และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วไป ผลการวิจัย พบวา นักฟุตบอลระดับ
มหาวิทยาลัย  จํานวน 17 คน มีคาความเที่ยงตรง .94 นักศึกษาระดับป 1 จํานวน 18 คน มีคา
ความเที่ยงตรง .76 นักศึกษาระดับป 2 จํานวน 18 คน มีคาความเที่ยงตรง .63 และนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยทั่วไป จํานวน 53 คน มีคาความเที่ยงตรง .85  
 มีทเชลล (Mitchell. 1963 : 328) ไดนําแบบทดสอบทักษะฟุตบอลของแมคโดนัลด ไป
ปรับปรุงเพ่ือใชกับนักเรียนชายระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยใชแบบทดสอบการเตะบอล
กระทบฝาผนังที่มีความกวาง 8 ฟุต สูง 4 ฟุต เสนเริ่มหางจากฝาผนัง 6 ฟุต ใหทําการทดสอบ 3 
ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที ผลปรากฎวามีความเที่ยงตรง 0.84 และมีคาความเชื่อม่ัน 0.89 
 ครูว (Verducci. 1980 : 334-335 ; citing Crew. 1968 : 379) ไดสรางแบบทดสอบทักษะ
ฟุตบอลขึ้น ประกอบดวย 4 รายการ คือ ความแมนยําในการเตะบอลกระทบฝาผนัง การเลี้ยงลูก
ฟุตบอล ความแมนยําในการเตะลูกฟุตบอลโดง การเดาะลูกฟุตบอล โดยใชนักศึกษาชายระดับ
วิทยาลัยเปนกลุมตัวอยาง ผลปรากฎวา  

1. ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ โดยใชเกณฑจากผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 
1.1 ความแมนยําในการเตะบอลกระทบฝาผนัง มีคาเทากับ 0.88 
1.2 การเลี้ยงลูกฟุตบอล มีคาเทากับ 0.92 
1.3 ความแมนยําในการเตะลูกฟุตบอลโดง มีคาเทากับ 0.94 
1.4 การเดาะลูกฟุตบอล มีคาเทากับ 0.96 
1.5 การทดสอบทุกรายการ มีคาเทากับ 0.98 

2. ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยการทดสอบซ้ํา (Test-Retest) มีคาดังน้ี 
2.1 ความแมนยําในการเตะบอลกระทบฝาผนัง มีคาเทากับ 0.97 
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2.2 การเลี้ยงลูกฟุตบอล มีคาเทากับ 0.99 
2.3 ความแมนยําในการเตะลูกฟุตบอลโดง มีคาเทากับ 0.99 
2.4 การเดาะลูกฟุตบอล มีคาเทากับ 0.99 

 
4.2 งานวิจัยภายในประเทศ 
ครรชิต  สมิตานนท (2519 : 26) ไดสรางแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลสําหรับนิสิต 

นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาซึ่งใชกลุมตัวอยางจาก 5 สถาบันในระดับอุดมศึกษา รวม 150 คน 
แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 7 รายการ คือ การเตะลูกกระทบฝาผนัง การเตะลูกโดง 
การเลี้ยงลูก การยิงประตู การเดาะลูก การโหมงลูก การหยุดลูก ผลปรากฎวา แบบทดสอบทักษะ
ฟุตบอลสําหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาความเที่ยงตรงในครั้งที่ 1 และ 
2 เทากับ 0.69 และ 0.68 ตามลําดับ โดยใชแบบทดสอบทักษะฟุตบอลของแมคโดนัลด (McDonald 
Skill Test) เปนเกณฑและมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.74 

ปญญา สังขวดี (2527 : บทคัดยอ) ไดสรางแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลโดยดัดแปลงจาก
แบบทดสอบของ ครรชิต สมิตานนท โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอล
ระดับอุดมศึกษา และเพื่อศึกษาวาแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลที่ผูวิจัยนํามาดัดแปลงมีความ
เชื่อม่ัน และความเที่ยงตรงเพียงใด กลุมตัวอยางเปนนิสิตชายวิชาเอกพลศึกษา ชั้นปที่ 4 ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก จํานวน 35 คน แบบทดสอบประกอบดวย 3 
รายการ คือ การเตะลูกฟุตบอลโดง การเดาะลูกฟุตบอล และการหยุดลูกฟุตบอล ผลการศึกษา
พบวา แบบทดสอบทั้ง 3 รายการ มีคาความเที่ยงตรงเทากับ 0.53 , 0.53 และ 0.53 ตามลําดับ และ
มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.54 , 0.95 และ 0.84 ตามลําดับ 

พินิจ ประหยัดทรัพย (2527 : บทคัดยอ) ไดสรางแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลสําหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชายจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา แหงละ 36 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยาง 144 คน จุดมุงหมาย
ของแบบทดสอบเพื่อทดสอบทักษะการหยุดลูกฟุตบอลและการยิงประตู ซ่ึงประกอบดวยรายการ
ทดสอบ 2 รายการคือ 1. การหยุดลูกฟุตบอลขณะลอยในอากาศระหวางไหลและเขา แลวยิงประตู 
ในเวลา 30 วินาที 2. การหยุดลูกฟุตบอลที่มาต่ํากวาเขา แลวยิงประตู ในเวลา 30 วินาที ผล
การศึกษาคนควา พบวา แบบทดสอบมีความเที่ยงตรง 0.63 และมีความเชื่อม่ัน 0.83 

ณัฐวุฒิ  ปลองเจริญ (2534 : บทคัดยอ) ไดสรางแบบทดสอบทักษะฟุตบอลสําหรับ   
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  กลุมตัวอยางที่ ใช ในการศึกษาครั้ ง น้ี เปนนักเรียนชายระดับ      
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ผานการเรียนวิชาฟุตบอลมาแลว จํานวน 40 คน 
แบบทดสอบนี้ประกอบดวย 1.การเดาะลูกฟุตบอล 2.การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง 3.การโหมง
ลูกฟุตบอล 4.การเตะลูกฟุตบอลโดง 5.การเลี้ยงลูกฟุตบอล 6.การยิงประตู มีคาความเปนปรนัยของ
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แบบทดสอบทั้งฉบับจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เทากับ 0.933, 0.914 และ 0.912 มีคาความเชื่อม่ันแต
ละรายการดังน้ี 0.915, 0.849, 0.903, 0.880 และ 0.937 ตามลําดับ มีคาความเที่ยงตรงของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.839 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีเกณฑปกติ ในการ
แบงระดับความสามารถทักษะกีฬาฟุตบอล ดังน้ี 

  ดีเลิศ  คะแนนที 67  ขึ้นไป 
  ดี  คะแนนที 55 – 66 
  ปานกลาง คะแนนที 45 - 54 
  พอใช  คะแนนที 34 - 44 
  ควรปรับปรุง คะแนนที ต่ํากวา 34 
 

 จากเอกสารและงานวิจัยทั้งตางประเทศและในประเทศ เปนที่ยอมรับกันวาสิ่งที่สําคัญที่
ใชเปนเครื่องวัดความสามารถในการเลนฟุตบอลคือ ชัยชนะที่ไดจากการทําประตู ซ่ึงเปนผลมาจาก
พ้ืนฐานของการมีทักษะการเลน เชน การเลี้ยงลูกบอล การหยุดลูกบอล การโหมงลูกบอลและการยิง
ประตู ในลักษณะตาง ๆ ดวยความแมนยํานั่นเอง จากความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยเห็นวาควรมี
แบบประเมินทักษะพื้นฐานฟุตบอลที่มีคุณภาพสามารถนํามาใชทดสอบและพัฒนาทักษะการเลน
กีฬาฟุตบอลของนักเรียนในระดับประถมศึกษาไดเปนอยางดีตอไป 

 
 

 



บทที ่3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
   

  1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง 
  2. วิธีการสรางแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่ใชในการวิจัย 
  3. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
   

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากร 

ประชากรที่ ใชในการวิ จัยครั้ง น้ีเปนนักเรียนชายและหญิงที่กําลังศึกษาอยู ในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนคลองมะขามเทศ และโรงเรียนเครือขายการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 12 โรงเรียน มี
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 1,592 คน เปนนักเรียนชาย 798 คน นักเรียนหญิง 794 คน 
ตาราง 1   รายชื่อโรงเรียนและจํานวนประชากรทีใ่ชในการวิจัย 

จํานวนนักเรยีน 
โรงเรียน 

ชาย หญิง 
รวม 

1. คลองมะขามเทศ 
2. เคหะทุงสองหองวิทยา 1  
3. วัดเสมียนนารี   
4. วัดธาตุทอง    
5. วัดชองลม   
6. วัดมงคลวราราม  
7. วัดนางนอง  
8. วัดกําแพง   
9. วัดดุสิตาราม  
10. วัดปทุมวนาราม  

19 
79 
94 
117 
94 
69 
54 
35 
48 
32 

20 
93 
77 
131 
69 
64 
64 
23 
50 
34 

39 
172 
171 
248 
163 
133 
118 
58 
98 
66 
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ตาราง 1 (ตอ)   
จํานวนนักเรยีน 

โรงเรียน 
ชาย หญิง 

รวม 

11. วัดบางโพโอมาวาส 50 44 94 
12. วัดตะกล่ํา    
13. วัดทองสัมฤทธิ์ 

88 
19 

101 
24 

189 
43 

รวม 798 794 1,592 

 
 

กลุมตวัอยาง 

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงเปน 2 กลุม ดังน้ี 
1. กลุมที่ใชศกึษาคุณภาพของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟตุบอล เปนนักเรยีนชายและ

หญิงที่กําลังศกึษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2548  จํานวน 170 คน โดยวิธีการสุม
แบบสามขั้นตอน (Three-stage Random Sampling) มีนักเรียนเปนหนวยการสุม โดยขั้นแรกทํา
การสุมโรงเรียนโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม ขั้นที่สองทําการสุมหองเรียนจากโรงเรียนที่สุมไดในขั้น
แรก ขั้นที่สามทําการสุมนักเรียนจากหองเรียน  
ตาราง 2   รายชื่อโรงเรียนและจํานวนนกัเรียนในกลุมตัวอยางทีใ่ชศกึษาคุณภาพของแบบประเมิน

ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล 
จํานวนนักเรยีน 

กลุมที ่ โรงเรียน 
ชาย หญิง 

รวม 

1 วัดกําแพง 5 5 10 

 วัดนางนอง 10 10  
2 คลองมะขามเทศ 10 10 60 
 วัดตะกล่ํา 10 10  
3 วัดเสมียนนาร ี 15 15 30 
4 วัดธาตุทอง 35 35 70 

รวม 85 85 170 
  

จากกลุมตัวอยางตามตาราง 2 ไดศึกษาคุณภาพของแบบประเมินทกัษะพื้นฐานกฬีา
ฟุตบอล ดังน้ี 
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กลุมที่ 1 ทดลองใชแบบประเมินครั้งที่ 1 เพ่ือหาเวลาทีใ่ชในการประเมินแลวนําผลที่
ไดมาวางแผนในการประเมนิครั้งตอไป 

กลุมที่ 2 ประเมินเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองของผูประเมิน 2 คน  
กลุมที่ 3 ประเมินเพ่ือหาคาอํานาจจําแนกรายขอ 
กลุมที่ 4 ประเมินเพ่ือหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยประเมินนักกีฬาใน

โรงเรียนวัดธาตุทองเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แบงเปนนักกีฬาชายจํานวน 15 คน 
และหญิงจํานวน 15 คน แลวนําคะแนนของนักเรียนในกลุมที่ 4 จํานวน 35 คนจากนักเรียนชายมา
เรียงลําดับจากคะแนนสูงสุดไปต่ําสุด นําคะแนนต่ําสุดของนักเรียนชายจํานวน 15 คน มา
เปรียบเทียบกับคะแนนของนักกีฬาชายจํานวน 15 คน โดยใชสถิติการทดสอบที (t-test) สําหรับ
นักเรียนหญิงและนักกีฬาหญิง ทําเชนเดียวกัน หลังจากนั้นนําคะแนนของนักเรียนชายจํานวน 35 
คน และนักเรียนหญิง จํานวน 35 คน มาหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมิน 

2. กลุมที่ใชศึกษาระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล เปนนักเรียนชายและหญิงที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548  จํานวน 428 คน เปนนักเรียนชายจํานวน 237 คน 
นักเรียนหญิง จํานวน 191 คน ในโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 หองเรียน ซ่ึง
ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 
ตาราง 3   รายชื่อโรงเรียนและจํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาระดับทักษะพื้นฐานกีฬา

ฟุตบอล 
จํานวนนักเรยีน 

โรงเรียน 
จํานวน
หองเรียน
ทั้งหมด 

จํานวนหองเรียนที่
เปนกลุมตวัอยาง ชาย หญิง 

รวม 

คลองมะขามเทศ 
เคหะทุงสองหองวิทยา 1  
วัดเสมียนนารี   
วัดธาตุทอง    
วัดชองลม   
วัดมงคลวราราม  
วัดนางนอง  
วัดกําแพง   
วัดดุสิตาราม  
วัดปทุมวนาราม  

1 
5 
4 
7 
4 
4 
3 
2 
3 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

27 
11 
22 
19 
23 
18 
15 
15 
18 
19 

10 
14 
9 
15 
17 
14 
21 
10 
21 
17 

37 
25 
31 
34 
40 
32 
36 
25 
39 
36 
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ตาราง 3 (ตอ)    
จํานวนนักเรยีน 

โรงเรียน 
จํานวน
หองเรียน
ทั้งหมด 

จํานวนหองเรียนที่
เปนกลุมตวัอยาง ชาย หญิง 

รวม 

วัดบางโพโอมาวาส 3 1 23 12 35 

วัดตะกล่ํา 6 1 13 20 33 

วัดทองสัมฤทธิ ์ 2 1 14 11 25 
รวม 13 237 191 428 

 
2. วิธีการสรางแบบประเมนิทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่ใชในการวิจัย 

ในการสรางแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิ จัยได
ดําเนินการสรางโดยแบงทักษะที่ใชในการประเมินออกเปน 6 ทักษะ ไดแก การเดาะลูกฟุตบอล การ
เตะลูกฟุตบอล การหยุดลูกฟุตบอล การโหมงลูกฟุตบอล การเลี้ยงลูกฟุตบอล และการยิงประตู ซ่ึงมี
ลําดับขั้นตอนในการสราง ดังน้ี 
  

กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล 
 

ศึกษาทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

วิเคราะหงาน  กําหนดกิจกรรมที่เปนตัวแทนทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอล 
เพ่ือเขียนผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 
สรางแบบประเมินทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอล  และเกณฑการใหคะแนน 

 
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

 
จัดพิมพแบบประเมินทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอล  และเกณฑการใหคะแนน 

  
ทดลองใชแบบประเมินครั้งที่ 1  

หาระยะเวลาที่ใชและพิจารณาความเปนไปไดในการปฏิบัติ 
 

ทดลองใชแบบประเมินครั้งที่ 2   
หาความเชื่อมั่นของผูประเมิน 
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ทดลองใชแบบประเมินครั้งที่ 3 
หาคาอํานาจจําแนก 

 
ทดลองใชแบบประเมินครั้งที่ 4   

หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและความเชื่อมั่นของแบบประเมิน 
 

เขียนคูมือดําเนินการสอบ 
 

นําแบบประเมินไปใชจริงเพ่ือศึกษาระดับทักษะกีฬาฟุตบอล 
 ภาพประกอบ  1    ลําดับขัน้ตอนในการสรางแบบประเมินทักษะกีฬาฟุตบอล 
 จากภาพประกอบ  1  แสดงลําดับขั้นตอนในการสรางแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอล มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 1.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบประเมินทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอล 
1.1 เพ่ือสรางและหาคุณภาพของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล ไดแก ความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ความเชื่อม่ันของผูประเมิน  อํานาจจําแนก  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง และ
ความเชื่อม่ันของแบบประเมิน 
 1.2 เพ่ือศึกษาระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนโรงเรียนนํารองและ
โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

 2.  ศึกษาทฤษฎี   เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
  ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี  เอกสารที่เกี่ยวของกับพลศึกษา  การฝกทักษะพ้ืนฐานของ
กีฬาฟุตบอล ในขั้นตอนตาง ๆ  พรอมทั้งศึกษาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู ชวงชั้นที่ 2 (ป.6) 
เพ่ือหาขอบเขตของเนื้อหาในการสรางแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล นอกจากนี้ ผูวิจัยได
ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินภาคปฏิบัติ เพ่ือใชเปน
แนวทางในการสรางแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล 
 

 3.  วิเคราะหงาน   เลือกงานที่เปนตัวแทนและกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวกับการฝกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล ใน
ขั้นตอนตาง ๆ กอนที่จะนําผลการศึกษาและวิเคราะหเอกสารตาง  ๆ ไปสัมภาษณอาจารยผูฝกสอน
พลศึกษาและผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ เพ่ือวิเคราะหงาน เลือกงานที่เปนตัวแทนและกําหนดผล
การเรียนรูที่คาดหวัง  วาควรจะประเมินขอปฏิบัติใดบาง  และนําผลการวิเคราะห   ดังกลาวที่ไดจาก
การศึกษาเอกสารและผูเชี่ยวชาญมากําหนดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวัง แสดงผลดังตาราง  4  ดังน้ี 
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ตาราง  4  การวิเคราะหงานและกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวงั ขอปฏิบัต ิ
ฟุตบอล 

1. สามารถปฏิบตัิทายืนเตรียมพรอมไดอยาง     
ถูกตอง 

2. สามารถเดาะลูกฟตุบอลไดอยางตอเน่ือง 
 
3. สามารถปฏิบัตทิักษะการเตะลูกฟตุบอลไดอยาง  
ถูกตองและแมนยํา 

 
 
4. สามารถปฏิบัตทิักษะการหยุดลูกฟุตบอลไดอยาง

ถูกตองและแมนยํา 
 
5. สามารถปฏิบัตทิักษะการโหมงลูกฟุตบอลได

อยางถูกตองและแมนยํา 
6. สามารถปฏิบัตทิักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลไดอยาง

ถูกตองและแมนยํา 
 

ฟุตบอล 
1. การยืนในทาเตรียมพรอม 
 
2. ความตอเน่ืองของการเดาะลูกฟตุบอล 
 
3. การเตะลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน   
4. การเตะลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานนอก 
5. การเตะลูกฟุตบอลดวยหลังเทา 
6. ความแมนยําในการเตะลูกฟุตบอล 
7. การหยุดลูกฟุตบอลดวยฝาเทา 
8. การหยุดลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน 
9. ความสามารถในการหยุดลูกฟุตบอล 
10. การโหมงลูกฟุตบอล 
11. ความแมนยําในการโหมงลูกฟตุบอล 
12. การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน  
13. การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดาน

นอก 
14. การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยหลังเทา 

 

 
 
7. สามารถปฏิบัตทิักษะการยิงประตไูดอยางถูกตอง

และแมนยํา 

15.ความสามารถในการเลีย้งลูกฟุตบอล
หลบสิ่งกีดขวาง 

16.การยิงประตูดวยหลังเทา 
17.ความแมนยําในการยิงประต ู

 

 4.  สรางแบบประเมินทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอล และสรางเกณฑการใหคะแนน    

 ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหงานมาสรางเปนแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลโดย
แบงทักษะพื้นฐานที่ใชประเมินออกเปน 6 ทักษะ ไดแก การเดาะลูกฟุตบอล, การเตะลูกฟุตบอล, 
การหยุดลูกฟุตบอล, การโหมงลูกฟุตบอล, การเลี้ยงลูกฟุตบอล และการยิงประตู รวมขอปฏิบัติ
ทั้งหมดจํานวน 17 ขอ พรอมทั้งไดสรางเกณฑการใหคะแนนในการประเมินแตละขอปฏิบัติ ดังน้ี 
 4.1 ศึกษาวิธีการปฏิบัติทักษะพื้นฐานตาง ๆ ที่ใชในการเลนฟุตบอลจากเอกสารที่
เกี่ยวของ 
 4.2 กําหนดเกณฑการใหคะแนนโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของและขอคําแนะนําจาก
อาจารยพลศึกษาทั้ง 13 โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางชวยพิจารณาในขอปฏิบัติวามาตรฐานการ
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ปฏิบัติที่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา สามารถปฏิบัติได โดยจําแนกตามเพศ แลวนํามา
สรางเปนเกณฑการใหคะแนนซึ่งเปนแบบชนิดมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ และมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ 

 

5.ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา 
 ผูวิ จัยนําแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลและเกณฑการใหคะแนนไปให            
ผูเชี่ยวชาญดานกีฬาฟุตบอลและดานวัดผลการศึกษา  ดานละ 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังกับขอปฏิบัติ ปรากฎวามีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ถึง 
1.00 และเกณฑการใหคะแนนกับขอปฏิบัติ ปรากฎวามีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 ถึง 1.00 
ซ่ึงคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC : Index of Consistency)โดยใชสูตรของโรวิเนลลี และ
แฮมเบิลตัน (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 2539 : 248 ; อางอิงจาก Rovinelli ;& Hambleton. 
1977) และไดทําการปรับปรุงแบบประเมินตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญโดยไดปรับเปลี่ยนขอ
ปฏิบัติจากเดิมในทักษะการเดาะลูกฟุตบอลมีการประเมินทาทางในการเดาะลูกฟุตบอล ซ่ึง
ผูเชี่ยวชาญเห็นวาในทักษะนี้วัดเฉพาะผลจากการปฏิบัติก็เพียงพอแลว และใหเพ่ิมการหยุดลูก
ฟุตบอลดวยขางเทาดานใน ซ่ึงเปนทักษะที่นําไปใชในการเลนฟุตบอลมากกวา 
 

 6. จัดพิมพแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล และเกณฑการใหคะแนน 
  

  ผูวิจัยไดจัดพิมพแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล และเกณฑการใหคะแนน               
แลวเชิญอาจารยผูสอนพลศึกษา ในโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 จํานวน 13 คน มารวมประชุมทําความเขาใจในแบบประเมินและ
เกณฑการใหคะแนน เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการนําไปใช 
 

 7. ทดลองใชแบบประเมินครั้งที่ 1 
   

  ผูวิจัยนําแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่ผานการตรวจคุณภาพขั้นตนไป
ทดลองใชแบบประเมินครั้งที่ 1 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดกําแพง สํานักงานเขต
ภาษีเจริญ จํานวน 10 คน โดยใชผูประเมินจํานวน 1 คน เพ่ือดูความเปนไปไดในการปฏิบัติของ
นักเรียนรวมถึงความเหมาะสมของเกณฑการใหคะแนนและทําการจับเวลาแตละทักษะตั้งแตเริ่ม
ประเมินนักเรียนคนแรกจนถึงคนสุดทาย ไดผลดังน้ี 
  7.1 ทักษะการเดาะลูกฟุตบอล ประเมินโดยใหนักเรียนทั้ง 10 คน เดาะลูกฟุตบอล
พรอมกัน ภายใน 1 นาที ทําการประเมิน 3 ครั้ง ใชเวลาทั้งสิ้น 4 นาที  
  7.2 ทักษะการเตะลูกฟุตบอล ประเมินทีละ 1 คน ใชเวลาคนละ 3 นาที รวมใชเวลา
ทั้งสิ้น 30 นาที  
  7.3 ทักษะการหยุดลูกฟุตบอล ประเมินทีละ 1 คน ใชเวลาคนละ 2 นาที รวมใชเวลา
ทั้งสิ้น 20 นาที 
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  7.4 ทักษะการโหมงลูกฟุตบอล ประเมินทีละ 1 คน ใชเวลาคนละ 3 นาที รวมใชเวลา
ทั้งสิ้น 30 นาที 
 7.5 ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอล ประเมินทีละ 1 คน ใชเวลาคนละ 3 นาที รวมใชเวลา
ทั้งสิ้น 30 นาที 
 7.6 ทักษะการยิงประตู ประเมินทีละ 1 คน ใชเวลาคนละ 2 นาที รวมใชเวลาทั้งสิ้น  
20 นาที 
 เม่ือประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลนักเรียนจํานวน 10 คน ครบทุกทักษะ ใชเวลาใน
การประเมิน 2 ชั่วโมง 14 นาที และนําเวลาที่ไดไปใชวางแผนการประเมินกับกลุมตัวอยางตอไป 
 

 8. ทดลองใชแบบประเมินครั้งที่ 2 
  ผูวิ จัยนําแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล ไปประเมินกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดนางนอง สํานักงานเขตจอมทอง โรงเรียนคลองมะขามเทศและ
โรงเรียนวัดตะกล่ํา สํานักงานเขตประเวศ โรงเรียนละ 20 คน แบงเปนชาย 10 คน หญิง 10 คน โดย
มีผูประเมินโรงเรียนละ 2 คน นําผลที่ไดมาหาคาความเชื่อม่ันของผูประเมิน โดยคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ปรากฏ
วาไดคาความเชื่อม่ันของผูประเมิน เทากับ .92, .90 และ .89 ตามลําดับ 
 

9. ทดลองใชแบบประเมินครั้งที่ 3 
  ผูวิจัยนําแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่มีคุณภาพจากการทดลองใชแบบ
ประเมินครั้งที่ 2 ไปประเมินกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดเสมียนนารี สํานักงานเขต
จตุจักร โดยแบงเปน นักเรียนชาย 15 คน และนักเรียนหญิง 15 คน โดยมีผูประเมิน 1 คน นําผลที่
ไดมาหาคาอํานาจจําแนกโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนในแตละขอปฏิบัติกับ
คะแนนรวมของขอที่เหลือ (Item total Correlation) ไดคาอํานาจจําแนกของแบบประเมินทักษะ
พ้ืนฐานกีฬาฟุตบอล นักเรียนชาย อยูระหวาง 0.28 – 0.83 และนักเรียนหญิง อยูระหวาง 0.23 – 
0.87 
 

10. ทดลองใชแบบประเมินครั้งที่ 4 
  ผูวิจัยนําแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่มีคุณภาพจากการทดลองใชแบบ
ประเมินครั้งที่ 3 ไปประเมินกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดธาตุทอง สํานักงานเขต
วัฒนา  โดยแบงเปนนักเรียนชาย 35 คน นักเรียนหญิง 35 คน แลวหาคุณภาพของแบบประเมิน 
ดังน้ี  

 10.1 หาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยใชวิธี Known Group Technique โดย
ประเมินนักกีฬาในโรงเรียนวัดธาตุทองเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แบงเปนนักกีฬา
ชายจํานวน 15 คน และหญิงจํานวน 15 คน แลวนําคะแนนของนักเรียนชาย จํานวน 35 คนมา
เรียงลําดับจากคะแนนสูงสุดไปต่ําสุด เอาคะแนนต่ําสุดของนักเรียนชายจํานวน 15 คน มา
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เปรียบเทียบกับคะแนนของนักกีฬาชายจํานวน 15 คน โดยใชสถิติการทดสอบที (t-test) ไดคา t 
เทากับ 10.61 สําหรับนักเรียนหญิงและนักกีฬาหญิง ทําเชนเดียวกัน ไดคา t เทากับ 16.76 ซ่ึงมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     

 10.2  หาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมิน โดยนําคะแนนของนักเรียนชายจํานวน 35 
คน และนักเรียนหญิง จํานวน 35 คน จากโรงเรียนวัดธาตุทอง มาคํานวณคํานวณหาคาโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ .94 และ .85 ตามลําดับ     

 

11. เขียนคูมือดําเนินการสอบ 
  ผูวิจัยเขียนคูมือดําเนินการสอบของแบบประเมินที่สรางขึ้น และจัดพิมพเปนฉบับ 
เพ่ือใหผูประเมินไดใชเปนคูมือประกอบในการประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล 
 

 12. นําแบบประเมินไปใชจริงเพ่ือศึกษาระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟตุบอล 
ผูวิจัยนําแบบประเมินทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอลที่มีคุณภาพไปใชกับโรงเรียนนํารอง

และโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 จํานวน 13 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 428 คน เปนนักเรียนชาย 237 คน และนักเรียน
หญิง 191 คน เพ่ือศึกษาระดับทักษะกีฬาฟุตบอล และแบงระดับทักษะของนักเรียนโดยใชคะแนน T 
ปกติแบงออกเปน 5 ระดับ (ชวาล  แพรัตกุล. 2517 : 101)  ดังน้ี 

   คะแนน T ปกติ  ระดับทักษะ 
    65 ขึ้นไป      ดีมาก  

55 – 65   ดี 
45 – 55      พอใช 
35 – 45    ยังไมพอใช 

   ต่ํากวา 35    ควรปรับปรุง 
หมายเหตุ เฉพาะตรงคะแนน T ปกติ 50 ถือวามีความสามารถปานกลางพอดี และในกรณีไดคะแนน 

T ปกติตรงกับทายของชวงคะแนน ใหเลื่อนไปอยูในระดับที่สูงขึ้นไปเสมอ 
 

ตัวอยางของแบบประเมินทกัษะพื้นฐานกฬีาฟุตบอลและเกณฑการใหคะแนน 
  1. การยืนในทาเตรยีมพรอม  มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

- ยืนดวยปลายเทาโดยใหเทาทั้งสองหางกัน 1 ชวงไหล กางแขนทั้งสองออกเล็กนอย
ชวยในการทรงตัว  ตามองไปขางหนา 

2 คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัตไิดครบถวนตามเกณฑ 
1 คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัตไิดไมครบตามเกณฑ 
0 คะแนน  เม่ือ  ไมสามารถปฏิบัติได 
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2. ความตอเน่ืองของการเดาะลูกฟตุบอล มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
- ผูเขารับการประเมินโยนลูกฟุตบอลขึ้นในอากาศแลวใชหลังเทาหรือเขาหรือศีรษะเดาะ

บังคับลูกบอลโดยแขนทั้งสองกางออกชวยในการทรงตัว เดาะบอลในเวลา 1 นาที นับจํานวนครั้งที่
ทําได กรณีบอลตกพื้น  ใหเริ่มนับจํานวนครั้งใหม ใชจํานวนครั้งที่ดีที่สุด บอลตกพื้นไดไมเกิน 3 
ครั้งใน 1 นาที 

              ชาย 
  4  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได 10 ครั้งขึ้นไป 
  3  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได  7-9   ครัง้ 
  2  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได  4-6   ครัง้ 
  1  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได  1-3   ครัง้ 
  0  คะแนน เม่ือ ไมสามารถเดาะบอลไดตอเน่ือง 

             หญิง 
  4  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได  7 ครั้งขึ้นไป 
  3  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได 5-6 ครั้ง 
  2  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได 3-4 ครั้ง 
  1  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได 1-2 ครั้ง 
  0  คะแนน เม่ือ ไมสามารถเดาะบอลไดตอเน่ือง

 

ตัวอยางแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูทีค่าดหวังกับขอปฏิบัต ิ
คําชี้แจง ใหทานพิจารณาวาขอปฏิบัติที่สรางขึ้นสามารถประเมินตรงตามผลการเรียนรูที่     
คาดหวังหรือไม  แลวทําเครื่องหมาย    ลงในชองวางหลังขอปฏิบัติแตละขอ โดยการพิจารณา
นํ้าหนัก ดังน้ี 

 + 1 เม่ือแนใจวาขอปฏิบัติน้ันสามารถประเมินตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวังน้ันจริง 
  0 เม่ือไมแนใจวาขอปฏิบัติน้ันสามารถประเมินตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวังน้ันจริง 
 - 1   เม่ือแนใจวาขอปฏิบัติน้ันไมสามารถประเมินตรงตามผลการเรียนรูทีค่าดหวังน้ันจริง 
 

คะแนนการ
พิจารณา ผลการเรียนรูที่คาดหวงั ขอปฏิบัต ิ

+1 0 -1 
0. สามารถปฏิบัตทิักษะการโหมงลูก

ฟุตบอลไดอยางถูกตอง 
0. สามารถโหมงลูกฟุตบอลไดแมนยํา 
 

0. การโหมงลูกฟุตบอล 
 
0.ความแมนยาํในการโหมงลูกฟุตบอล 

….. 
 

…. 

…. 
 

…. 

…. 
 

…. 
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ตัวอยางแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูทีค่าดหวังกับขอปฏิบัต ิ
เกณฑการพจิารณา ขอปฏิบัต ิ เกณฑการใหคะแนน +1 0 -1 

 

0. การโหมง
ลูกฟุตบอล 
 
 

 

กิจกรรมที่ปฏบิัต ิ
- ใหผูที่มีความสามารถในการเลนฟุตบอลเปนผูโยนบอลดวย
มือใหผูเขารับการประเมิน 

- เม่ือลูกฟุตบอลลอยมา ขยับตัวไปตามทศิทางของบอลแลว
ใชหนาผากโหมงบอล 

 
……. 

 
 

 
……. 

 

 
……. 

 
 

 
 
 
 

0. ความ
แมนยําใน
การโหมง  
ลูกฟุตบอล 

 2  คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัติไดครบถวนตามเกณฑ  
1 คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัตไิดไมครบตามเกณฑ 
0 คะแนน  เม่ือ  ไมสามารถปฏิบัติได 

- ผูเขารับการประเมินยืนหลังเสนเริ่ม เม่ือไดยินสัญญาณ
นกหวีด ใหผูเขารับการประเมินโยนลูกฟตุบอลขึ้นเหนอืศีรษะ 
แลวโหมงลูกฟุตบอลใหตกลงในวงกลม รัศมี 6 ฟุต โดยจุด
กึ่งกลาง  วงกลมหางจากเสนเริ่ม 4 เมตร (ชาย)   3 เมตร 
(หญิง) ทําการทดสอบ 5 ครั้ง นับจํานวนครั้งที่ลูกฟตุบอลตก
ในพ้ืนทีว่งกลม 
     4  คะแนน เม่ือ ลูกบอลตกในพื้นทีว่งกลม    4 – 5    ลูก 
     3  คะแนน เม่ือ ลูกบอลตกในพื้นทีว่งกลม      3       ลูก 
     2  คะแนน เม่ือ ลูกบอลตกในพื้นทีว่งกลม      2       ลูก  
     1  คะแนน เม่ือ ลูกบอลตกในพื้นทีว่งกลม      1       ลูก 
     0  คะแนน เม่ือ ลูกบอลไมตกในพื้นที่วงกลมเลย 

 
 
 

……. 
 

 
 
 

……. 
 

 
 
 

……. 
 

 
3.  สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ใชวิธกีารหาคาทางสถิติ ดังน้ี 
  3.1  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
   3.1.1 หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง  ซ่ึง
คํานวณจากสตูร  ดังน้ี  (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ.  2539 : 248  ;  อางอิงจาก Rovinelli ;& 
Hambleton. 1977) 

    
N

IOC ∑= R  
 

  เม่ือ  IOC แทน  คาดัชนีความสอดคลองที่บงชี้ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา 
   RΣ  แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญ 
     N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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   3.1.2 หาคาความเชื่อม่ันของผูประเมิน โดยนําคะแนนจากผูประเมิน 2 ทานมา
คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ. 2533 : 32 ) 
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 เม่ือ  rxy     แทน คาความเชื่อม่ันของผูประเมิน 2 ทาน 
   X      แทน คะแนนจากการประเมินของผูประเมินคนที่ 1  
   Y     แทน คะแนนจากการประเมินของผูประเมินคนที่ 2 
   N     แทน จํานวนผูเขารบัการประเมิน 
 

   3.1.3 หาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ  
เพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation) ระหวางคะแนนของขอปฏิบัติกับคะแนนรวมจาก
ขออ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545 : 165) 
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 เม่ือ   rxy แทน   คาอํานาจจําแนก 
    X แทน   คะแนนของขอปฏิบตั ิ
    Y    แทน   คะแนนผลรวมของขออ่ืน ๆ ที่เหลือทุกขอ 

       N แทน   จํานวนกลุมตวัอยาง 
 
   3.1.4 หาความเที่ยงตรงเชงิโครงสรางของแบบประเมนิ โดยใชวธิี Known group 
technique ในการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยใช t-test ในการตรวจสอบ (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ.  
2539 : 264) 

   

L

2
L

H

2
H

LH

N
S
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 เม่ือ   t  แทน คาอํานาจจําแนกของแบบประเมิน 
    HX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
    LX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 

    2
HS  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 

    2
LS  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา 

  HN  แทน จํานวนกลุมตวัอยางในกลุมสูง 
  LN   แทน จํานวนกลุมตวัอยางในกลุมต่ํา 



 

 

72

 3.1.5  หาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมิน  โดยใชสตูรหาความเชือ่ม่ันในรูป 
สัมประสิทธิ์แอลฟา  (α - Coefficient)  (ลวน สายยศ  และ  อังคณา สายยศ. 2539 : 200) 
 
 
 

               ⎥
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 เม่ือ  α   แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชือ่ม่ัน 
     n  แทน จํานวนขอของแบบประเมิน 

    2
iSΣ  แทน ผลรวมของคะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

   2
tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบประเมินทั้งฉบับ 

 

 3.2  สถิติที่ใชในการศึกษาระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล 
    

       การแปลงคะแนนดิบเปนคะแนน T ปกติ โดยเรียงอันดับของคะแนนดิบกอนแลวจึง
แตกอันดับน้ันใหเปนเปอรเซ็นไทล แลวจึงเทียบใหเปนพ้ืนที่ใตโคงปกติ อานออกมาเปน Z ปกติ 
จากนั้นคูณดวย 10 และบวกดวย 50 (ชวาล  แพรัตกุล. 2516 : 384) 

 

3.2.1 หาเปอรเซ็นไทล โดยใชสูตร (ชวาล  แพรัตกุล. 2516 : 387) 
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 เม่ือ  ile−%  แทน เปอรเซ็นไทล 
     N     แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

     f แทน  ความถี่ 
  cf แทน  ความถี่สะสม 
   
 

3.2.2 หาคะแนน T ปกติ โดยใชสูตร (ชวาล  แพรัตกุล. 2516 : 384) 
      
                                5010 ±= ZT  
 
 เม่ือ   T  แทน คะแนน T ปกต ิ
     Z  แทน คะแนนมาตรฐานซ ี
 



บทที ่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 
 

 เพ่ือใหเกิดความเขาใจทีต่รงกันในการแปลความหมายของผลการวเิคราะหขอมูล ผูวิจัยได
กําหนดสัญลักษณและอักษรยอตาง ๆ ที่ใชในการวเิคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 

 IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองที่บงชี้ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 rxy   แทน คาความเชื่อม่ันของผูประเมิน  2  ทาน 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล   
  

 ผูวิจัยขอเสนอผลการวเิคราะหขอมูล  โดยเรียงลําดับดังน้ี 
 

 ตอนที่    1  คุณภาพของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล 
 ตอนที่    2  ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักเรียนโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการ
ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 

ผลการวเิคราะหขอมูล 
 

ตอนที ่ 1   คุณภาพของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล   
 

1.1 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
   ผูวิจัยนําแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลและเกณฑการใหคะแนนไปให            
ผูเชี่ยวชาญดานกีฬาฟุตบอลและดานวัดผลการศึกษา ดานละ 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังกับขอปฏิบัติ  และขอปฏิบัติกับเกณฑการใหคะแนน โดยคํานวณหา
คาดัชนีความสอดคลอง(IOC : Index of Consistency)โดยใชสูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน 
(ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ.  2539 : 248  ;  อางอิงจาก Rovinelli ;& Hambleton. 1977) 
ผลของการตรวจสอบความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังกับขอปฏิบัติ  และขอปฏิบัติกับ
เกณฑการใหคะแนน ดังแสดงในตาราง 5  
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ตาราง  5  คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 

แบบประเมนิทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล 
IOC 

(ผลการเรียนรูที่
คาดหวังกับขอปฏิบัติ) 

IOC 
(ขอปฏิบัติกับเกณฑ
การใหคะแนน) 

1. การยืนในทาเตรยีมพรอม 1.00 1.00 
2. ความตอเน่ืองของการเดาะลูกฟตุบอล 0.83 0.83 
3. การเตะลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน 1.00 1.00 
4. การเตะลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานนอก 1.00 1.00 
5. การเตะลูกฟุตบอลดวยหลังเทา 1.00 1.00 
6. ความแมนยําในการเตะบอล 1.00 1.00 
7. การหยุดลูกฟุตบอลดวยฝาเทา 1.00 1.00 
8. การหยุดลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน 1.00 0.67 
9. ความสามารถในการหยุดบอล 0.67 0.67 
10. การโหมงลูกฟุตบอล 0.50 0.83 
11. ความแมนยําในการโหมงลูกฟุตบอล 0.83 1.00 
12. การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน 1.00 0.83 
13. การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานนอก 1.00 0.83 
14. การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยหลังเทา 0.83 0.83 
15. ความสามารถในการเลี้ยงบอลหลบสิ่งกีดขวาง 1.00 1.00 
16. การยิงประตูดวยหลังเทา 1.00 0.67 
17. ความแมนยําในการยิงประต ู 0.83 0.83 
  

 จากตาราง 5 พบวา คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 6 ทาน มีคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังกับขอปฏิบัติ ตั้งแต 0.50 – 1.00  และคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอปฏิบัติกับเกณฑการใหคะแนน ตั้งแต 0.67 – 1.00 ถือวาแบบประเมินทักษะ
พ้ืนฐานกีฬาฟุตบอลที่สรางขึ้นสามารถประเมินพฤติกรรมตามผลการเรียนรูที่คาดหวังกําหนดและมี
เกณฑการใหคะแนนที่เที่ยงตรง  
 

1.2 คาความเชื่อม่ันของแบบประเมินโดยการหาความเชื่อม่ันของผูประเมิน 2 ทาน  
ผูวิจัยไดนําแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล ไปประเมินกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดนางนอง โรงเรียนคลองมะขามเทศ และโรงเรียนวัดตะกล่ํา โรงเรียน
ละ 20 คน โดยใชผูประเมิน 2 ทาน ประเมินนักเรียนแลวใหคะแนนนักเรียนพรอมกัน จากนั้นนํา
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คะแนนจากผูประเมินทั้ง 2 ทาน มาหาคาความเชื่อม่ันของผูประเมิน โดยใชสูตรการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ดังแสดงในตาราง 6 

 

ตาราง  6  คาความเชื่อม่ันของผูประเมิน 2 ทาน  
 

โรงเรียน rxy 
1. วัดนางนอง .92 
2. คลองมะขามเทศ .90 
3. วัดตะกล่ํา .89 

 

 จากตาราง 6 พบวา คาความเชื่อม่ันของผูประเมิน 2 ทาน มีคาตั้งแต 0.89 – 0.92    
แสดงวา ผูประเมินแตละคนใหคะแนนผูเขารับการทดสอบไปในทิศทางเดียวกัน  

 

1.3 คาอํานาจจําแนก (Item Discrimination) 
ผูวิจัยไดนําแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลไปประเมินกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดเสมียนนารี โดยแยกเปนนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 15 คน 
นําคะแนนที่ไดมาหาคาอํานาจจําแนก โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนในแตละ
ขอปฏิบัติกับคะแนนรวมของขอที่เหลือ (Item Total Correlation) ดังแสดงในตาราง 7 
 

ตาราง  7  คาอํานาจจําแนก (Item Discrimination) ของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่
นําไปใชกับนักเรียนชายและหญิง 

 

อํานาจจําแนกรายขอ ขอ 
นักเรียนชาย นักเรียนหญงิ 

1 0.77 0.75 
2 0.74 0.70 
3 0.48 0.31 
4 0.72 0.72 
5 0.83 0.67 
6 0.73 0.76 
7 0.74 0.23 
8 0.73 0.87 
9 0.81 0.23 
10 0.83 0.85 
11 0.61 0.63 
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ตาราง 7 (ตอ)  
 

อํานาจจําแนกรายขอ ขอ 
นักเรียนชาย นักเรียนหญงิ 

12 0.79 0.78 
13 0.62 0.56 
14 0.75 0.45 
15 0.28 0.75 
16 0.75 0.76 
17 0.76 0.85 

 

จากตาราง 7 พบวา แบบประเมินทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอล สําหรับนักเรียนชายมีคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.28 – 0.83 และนักเรียนหญิง มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.23 – 0.87 
แสดงวาแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล มีคาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑที่เหมาะสม 

 

1.4 คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  และคาความเชื่อม่ันของแบบประเมิน    
 ผูวิ จัยไดนําแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล ไปประเมินนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนวัดธาตุทอง โดยแบงเปนนักเรียนชาย 35 คน นักเรียนหญิง 35 คน และ
ประเมินนักกีฬาเพิ่มเติม เปนนักกีฬาชาย 15 คน และนักกีฬาหญิง 15 คน โดยใชวิธี Known Group 
Technique โดยนําคะแนนของนักเรียนชาย จํานวน 35 คน มาเรียงลําดับจากคะแนนสูงสุดไปต่ําสุด 
แลวเอาคะแนนต่ําสุดของนักเรียนชาย จํานวน 15 คน มาเปรียบเทียบกับคะแนนของนักกีฬาชาย 
จํานวน 15 คน โดยใชสถิติการทดสอบที (t-test) ไดคา t เทากับ 10.61 สําหรับนักเรียนหญิงทํา
เชนเดียวกัน ไดคา t เทากับ 16.76 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาแบบประเมินมีความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง 

คาความเชื่อม่ันของแบบประเมิน ผูวิจัยนําคะแนนของนักเรียนชายจํานวน 35 คน 
และนักเรียนหญิง จํานวน 35 คน จากโรงเรียนวัดธาตุทอง มาคํานวณหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา( α - Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะพ้ืนฐานกีฬา
ฟุตบอลของนักเรียนชาย เทากับ .94 และคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอลของนักเรียนหญิงเทากับ .85 ซ่ึงถือวาเปนแบบประเมินที่มีความเชื่อม่ันได 
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ตอนที ่2  ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักเรียนโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

 

  2.1 การแปลงคะแนนทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลเปนคะแนน T ปกติ 
   ผูวิจัยไดนําแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่ผานการหาคุณภาพแลว ไปใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544 จํานวน 13 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 หองเรียน  เพ่ือศึกษาระดับทักษะ
พ้ืนฐานฟุตบอลของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง โดยแปลงคะแนนดิบเปนคะแนน T ปกติ ดังแสดง
ในตาราง 8 - 9 
 

ตาราง 8  คะแนน T ปกติ  ในการประเมนิทักษะพืน้ฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชาย 
 

คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ 

46 78 31 43 
45 76 30 42 
44 67 29 41 
43 64 28 40 
42 61 27 38 
41 59 26 37 
40 57 25 36 
39 54 24 35 
38 53 23 34 
37 51 22 33 
36 50 21 31 
35 49 20 29 
34 47 19 28 
33 46 18 27 
32 45 17 24 

 
 จากตาราง 8 พบวา คะแนนการประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชายมี
คะแนนสูงสุดเทากับ 46 คะแนน ตรงกับคะแนน T ปกติ 78  และมีคะแนนต่ําสุดเทากับ 17 ตรงกับ
คะแนน T ปกติ 24 
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ตาราง 9  คะแนน T ปกติ  ในการประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนหญิง 
 

คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ คะแนนดิบ คะแนน T ปกติ 

46 78 30 49 
44 74 29 47 
42 72 28 46 
41 70 27 44 
40 68 26 43 
39 65 25 41 
38 63 24 38 
37 62 23 36 
36 60 22 34 
35 58 21 33 
34 56 20 32 
33 54 19 30 
32 52 18 27 
31 50 17 22 

 
 จากตาราง 9 พบวา คะแนนการประเมินทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนหญิงมี
คะแนนสูงสุดเทากับ 46 คะแนน ตรงกับคะแนน T ปกติ 78  และมีคะแนนต่ําสุดเทากับ 17 ตรงกับ
คะแนน T ปกติ 22 
  

 ในกรณีที่ตองการนําแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลฉบับน้ีไปใชในครั้งตอ ๆ ไป  
สามารถนําผลการประเมินของนักเรียนมาเทียบเปนคะแนน T ปกติได โดยในสวนของนักเรียนชาย
ใชตารางที่ 8 และ นักเรียนหญิงใชตารางที่ 9 ตามลําดับ 
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 2.2 ระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขาย
การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
   ในการศึกษาระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนโรงเรียนนํารองและ
โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของนักเรียนชายและหญิง
โดยนําคะแนน T ปกติ มาแจกแจงความถี่และคํานวณหาคารอยละ แลวจัดระดับของทักษะพื้นฐาน
กีฬาฟุตบอลซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ (ชวาล แพรัตกุล. 2517 : 101) ดังแสดงในตาราง 10 - 11 
 

ตาราง 10  ระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชาย 
 

คะแนน T ปกติ ระดับทักษะ จํานวนนักเรยีน รอยละ 

65 ขึ้นไป ดีมาก 17 7.17 
55 – 65 ดี 53 22.36 
45 – 55 พอใช 102 43.04 
35 – 45 ยังไมพอใช 50 21.10 
ต่ํากวา 35 ควรปรบัปรุง 15 6.33 

 

 จากตาราง 10 พบวา นักเรียนชายสวนใหญมีทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลอยูในระดับ
พอใช  คิดเปนรอยละ 43.04 รองลงมาอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 22.36 และระดับยังไมพอใช คิด
เปนรอยละ 21.10  

 

ตาราง 11  ระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนหญิง 
 

คะแนน T ปกติ ระดับทักษะ จํานวนนักเรยีน รอยละ 

65 ขึ้นไป ดีมาก 9 4.71 
55 – 65 ดี 51 26.70 
45 - 55 พอใช 71 37.17 
35 - 45 ยังไมพอใช 47 24.61 
ต่ํากวา 35 ควรปรบัปรุง 13 6.81 

 

 จากตาราง 11 สรุปไดวา นักเรียนหญิงสวนใหญมีทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลอยูในระดับ
พอใช คิดเปนรอยละ 37.17 รองลงมาอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 26.70 และระดับยังไมพอใช คิด
เปนรอยละ 24.61 

 



บทที ่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางและหาคุณภาพของแบบประเมินทักษะ

พ้ืนฐานกีฬาฟุตบอลสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และศึกษาระดับทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอลของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดกรุงเทพมหานคร 

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย    

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงเปน 2 กลุม ดังน้ี 
1. กลุมที่ใชศึกษาคุณภาพของแบบประเมิน เปนนกัเรียนชายและหญิงที่กําลังศึกษาอยูใน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2548  จํานวน 170 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบสามขั้นตอน 
(Three-Stage Random Sampling) มีนักเรียนเปนหนวยการสุม  

2. กลุมที่ใชศึกษาระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล เปนนักเรียนชายและหญิงที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548  จํานวน 428 คน เปนนักเรียนชายจํานวน 237 คน 
นักเรียนหญิง จํานวน 191 คน ในโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 โรงเรียน  โรงเรียนละ 1 หองเรียน 
ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 

วิธีการสรางแบบประเมนิทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่ใชในการวิจัย  
 

 การสรางแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลและเกณฑการใหคะแนน ผูวิจัยได
วิเคราะหทักษะที่สําคัญของการเลนฟุตบอลในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และไดรับคําแนะนําจาก
อาจารยพลศึกษาทั้ง 13 โรงเรียน ในการสรางเกณฑการใหคะแนน หลังจากนั้นไดนําแบบประเมิน
ทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอลและเกณฑการใหคะแนน ไปใหผูเชี่ยวชาญดานกีฬาฟุตบอลและ
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล ดานละ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและไดทําการ
ปรับปรุงแบบประเมินและเกณฑการใหคะแนนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําแบบประเมิน
และเกณฑการใหคะแนนไปทดลองใชครั้งที่ 1 เพ่ือพิจารณาระยะเวลาที่ใชในการประเมินและความ
เปนไปไดในการปฏิบัติของนักเรียน แลวนําไปทดลองใชครั้งที่ 2 เพ่ือหาความเชื่อม่ันของผูประเมิน 
2 ทาน ซ่ึงพบวาผูประเมินผูประเมินทั้ง 2 ทานใหคะแนนสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันจึงนําแบบ
ประเมินและเกณฑการใหคะแนนไปทดลองใชครั้งที่ 3 เพ่ือหาความอํานาจจําแนกรายขอ พบวาขอ
ปฎิบัติทั้ง 17 ขอมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จึงนําไปทดลองใชครั้งที่ 4 เพ่ือหาความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางและความเชื่อม่ันของแบบประเมิน พบวาแบบประเมินมีความเที่ยงตรงเชิง
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โครงสรางและมีความเชื่อม่ันได หลังจากผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินและเกณฑการ
ใหคะแนนแลว จึงไดจัดทําคูมือดําเนินการสอบและจัดพิมพเปนฉบับเพ่ือนําไปใชจริงกับโรงเรียนนํา
รองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เพ่ือศึกษาระดับ
ทักษะกีฬาฟุตบอลของทั้ง 13 โรงเรียน 

สรุปผลการวเิคราะหขอมูล    
 

 ผลการวเิคราะหขอมูล  มีดังน้ี 
 

 1.  คุณภาพของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล 
 

  1.1  การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
   ในการสรางแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล จํานวน 17 ขอ ใหผูเชี่ยวชาญ
ดานกีฬาฟุตบอลและดานการวัดผลการศึกษา ดานละ 3 ทาน เปนผูตรวจสอบ แลวนําผลที่ไดมา
คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน (ลวน สายยศและอังคณา 
สายยศ.  2539 : 248  ;  อางอิงจาก Rovinelli ;& Hambleton. 1977) ปรากฎวามีคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังกับขอปฏิบัติ มีคาอยูระหวาง 0.50 ถึง 1.00 และคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอปฏิบัติกับเกณฑการใหคะแนน มีคาอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 
  1.2 คาความเชื่อม่ันของผูประเมิน 2 ทาน 
   แบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล จํานวน 17 ขอ นําไปประเมินกับนักเรียน  
3 โรงเรียนๆ ละ 20 คน มีคาความเชื่อม่ันของผูประเมิน 2 ทาน  จากทั้ง 3 โรงเรียน เทากับ 0.89 – 
0.92 แสดงวา ผูประเมินแตละคนใหคะแนนผูเขารบัการทดสอบไปในทิศทางเดียวกัน 
  1.3 คาอํานาจจําแนก 
   แบบประเมินทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชาย จํานวน 17 ขอ มีคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.28 - 0.83 และแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนหญิง 
จํานวน 17 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.23 – 0.87 ซ่ึงมีคาอยูในเกณฑที่เหมาะสม 
  1.4 คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและคาความเชื่อม่ันของแบบประเมิน 
   เม่ือนําแบบประเมินทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอลไปประเมินกับกลุมนักเรียนชาย 
แลวนําผลที่ไดมาคํานวณหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยอาศัยสถิติการทดสอบที (t-test) 
พบวามีคา t เทากับ 10.61 และคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมิน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา พบวามีคาความเชื่อม่ัน เทากับ .94  และไดทําการประเมินกับกลุมนักเรียนหญิง พบวามีคา 
t เทากับ 16.76 และมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ .85 แสดงวาแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล
ฉบับน้ี มีความเที่ยงตรงและเชื่อม่ันได  
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 2.  ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักเรยีนโรงเรยีนนํารองและโรงเรียนเครือขายการ
ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
  

  นักเรียนชายของโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีคะแนนการประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลสูงสุดเทากับ 46 คะแนน 
ตรงกับคะแนน T ปกติ 78  และมีคะแนนต่ําสุดเทากับ 17 ตรงกับคะแนน T ปกติ 24 
  นักเรียนหญิงของโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีคะแนนสูงสุดเทากับ 46 คะแนน ตรงกับคะแนน T ปกติ 78  และมี
คะแนนต่ําสุดเทากับ 17 ตรงกับคะแนน T ปกติ 22  
  เม่ือนําคะแนน T ปกติของนักเรียนชายและหญิง มาแจกแจงความถี่และคํานวณหาคา
รอยละแลวจัดระดับของทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ คือระดับดีมาก ดี พอใช 
ยังไมพอใชและควรปรับปรุง (ชวาล แพรัตกุล. 2517 : 101)  พบวา  
 นักเรียนชาย จํานวน 237 คน สวนใหญมีระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลอยูในระดับ
พอใช จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 43.04 รองลงมาอยูในระดับดี จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 
22.36 ระดับยังไมพอใช จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 21.10 ระดับดีมาก จํานวน 17 คน คิดเปน
รอยละ 7.17 และควรปรับปรุง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.33 ตามลําดับ 
 นักเรียนหญิง จํานวน 191 คน สวนใหญมีระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลอยูในระดับ
พอใช จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 37.17 รองลงมาอยูในระดับดี จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 
26.70 ระดับยังไมพอใช จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 24.61 ควรปรับปรุง จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 6.81 และระดับดีมาก จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.71 ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  มีความมุงหมายเพื่อสรางแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่มี
คุณภาพ และศึกษาระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักเรียนในโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขาย
การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงอภิปรายผลไดดังน้ี 
  

 1. คุณภาพของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล   
  1.1  จากผลการวิเคราะหคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของผูเชี่ยวชาญดานกีฬา
ฟุตบอลและดานการวัดผล ดานละ 3 ทาน พบวาคาดัชนีความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูที่
คาดหวังกับขอปฏิบัติ  มีคาตั้งแต  0.50 - 1.00  และคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอปฏิบัติกับ
เกณฑการใหคะแนน  มีคาตั้งแต 0.67 - 1.00  แสดงวาขอปฏิบัติทั้ง 17 ขอ ของแบบประเมินทักษะ
พ้ืนฐานกีฬาฟุตบอลที่สรางขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในระดับที่เชื่อถือได เพราะมีคาดัชนีความ
สอดคลอง ตั้งแต  0.50 ขึ้นไป (ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ.  2539 : 248)  ซ่ึงในสวนของคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังกับขอปฏิบัติน้ัน แสดงใหเห็นวาขอปฏิบัติของ
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แบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล 17 ขอ สามารถวัดพฤติกรรมสําคัญตามสาระการเรียนรูที่
กําหนดไวในผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือเปนตัวแทนของผลการเรียนรูที่คาดหวังน้ัน (กรมวิชาการ. 
2546 : 35) ในขณะที่คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอปฏิบัติกับเกณฑการใหคะแนน แสดงใหเห็น
วาผูเชี่ยวชาญสวนใหญใหการยอมรับวา เกณฑการใหคะแนนที่จัดทําขึ้นมีความสอดคลองเหมาะสม
กับขอปฏิบัติ และสามารถเชื่อมโยงตอไปไดวา เกณฑการใหคะแนนมีความสอดคลองกับผลการ
เรียนรูที่คาดหวังดวย กลาวคือขอปฏิบัติทุกขอมีความสอดคลองกับเกณฑการใหคะแนนและผลการ
เรียนรูที่คาดหวังน่ันเอง  
 

  1.2 จากการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล  
โดยการหาคาความเชื่อม่ันของผูประเมิน 2 ทาน โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียร
สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวามีคาตั้งแต 0.89 – 0.97 แสดงวา
แบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล มีความเชื่อม่ันไดเพราะมีคาความเชื่อม่ันของผูประเมิน    
สูงกวา 0.70 ในการทดลองใชทั้ง 3 ครั้ง ยืนยันใหเห็นถึงความเชื่อถือไดของการนําแบบประเมิน
ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลไปใชโดยเฉพาะในสวนของเกณฑการใหคะแนน ซ่ึงเกิดจากการที่ผูวิจัย
ไดดําเนินการสรางตามขั้นตอนที่กําหนดอยางเครงครัด การสรางเกณฑการใหคะแนนของขอปฏิบัติ
แตละขอไดคํานึงถึงการใชภาษาที่ชัดเจน หลีกเลี่ยงภาษาที่กํากวม และเนนความเปนปรนัย และ
ไดรับคําแนะนํา เสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญในขั้นตอนของการวิเคราะหคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
อีกสวนหนึ่งดวย  
 

  1.3 จากการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกของแบบประเมนิทักษะพืน้ฐานกีฬาฟุตบอล ใน
นักเรียนชาย มีคาอยูระหวาง 0.28 – 0.83 และนักเรียนหญิง มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.23 – 
0.87 ถือวาแบบประเมินทกัษะพื้นฐานกฬีาฟุตบอล ใชไดทุกขอ สามารถจําแนกนักเรียนกลุมเกงและ
ออนจากกันได เพราะมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 2539 
: 184 - 185) สําหรับขอปฎิบัติที่มีคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 0.50 เปนผลจากทักษะดังกลาวเปน
ทักษะที่เด็กสวนใหญใชเปนประจํา 
  1.4 จากการวิเคราะหคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและคาความเชื่อม่ันของแบบ
ประเมิน ผูวิจัยไดหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยใชเทคนิคกลุมที่รูชัดอยูแลว ซ่ึงไดจาก
คะแนนของนักกีฬากับคะแนนของนักเรียน จําแนกตามเพศ นํามาทดสอบความแตกตางโดยใช 
สถิติการทดสอบที (t-test) พบวา มีคา t ของนักเรียนชายเทากับ 10.61 และ คา t ของนักเรียนหญิง
เทากับ 16.76 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่
ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ซ่ึงเปนผลมาจากจํานวนขอปฏิบัติมาก ทําใหสามารถ
วัดไดครอบคลุมกับสิ่งที่ตองการวัด (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 2539 : 232) สวนคาความ
เชื่อม่ันผูวิจัยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา พบวาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอล ในนักเรียนชายและหญิง มีคาเทากับ .94 และ .85 ตามลําดับ แสดงวาแบบประเมินทักษะ
พ้ืนฐานกีฬาฟุตบอลฉบับน้ี มีคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินคอนขางสูง เปนผลมาจากจํานวนของ
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ขอปฏิบัติมากนั่นเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพินิจ  ประหยัดทรัพย (2527 : บทคัดยอ) ไดสราง
แบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ .83  
  

 2. ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักเรียนโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  
  จากการนําแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนโรงเรียนนํารองและ
โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยการแปลงคะแนนดิบ
เปนคะแนน T ปกติ มาแจกแจงความถี่และคํานวณหาคารอยละแลวจัดระดับของทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอลซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ คือระดับดีมาก ดี พอใช ยังไมพอใชและควรปรับปรุง (ชวาล     
แพรัตกุล. 2517 : 101)  พบวา  
  นักเรียนชาย จํานวน 237 คน สวนใหญมีระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลอยูในระดับ
พอใช จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 43.04 รองลงมาอยูในระดับดี จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 
22.36 ระดับยังไมพอใช จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 21.10 ระดับดีมาก จํานวน 17 คน คิดเปน
รอยละ 7.17 และควรปรับปรุง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.33 ตามลําดับ 
  นักเรียนหญิง จํานวน 191 คน สวนใหญมีระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลอยูในระดับ
พอใช จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 37.17 รองลงมาอยูในระดับดี จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 
26.70 ระดับยังไมพอใช จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 24.61 ควรปรับปรุง จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 6.81 และระดับดีมาก จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.71 ตามลําดับ 
  แสดงใหเห็นวาระดับทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีการ
แจกแจงในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงเปนผลมาจากเกณฑการใหคะแนนมีการแยกเกณฑนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิง 

ขอเสนอแนะ 
 

 ผลจากการวิจัยในครั้งน้ี  สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะในการนําแบบประเมินไปใชและ  
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 
  1. ขอเสนอแนะในการนําแบบประเมินไปใช 
  1.1 การใหคะแนนในการประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล ในแตละขอปฏิบัติมี
คะแนนหลายระดับ ผูนําแบบประเมินและเกณฑการใหคะแนนฉบับน้ีไปใช ควรจะตองศึกษาคูมือ
การประเมินและเกณฑการใหคะแนนของแตละขอปฏิบัติใหเขาใจอยางถองแทเสียกอน เพ่ือที่จะใช
เปนเครื่องมือชวยครูผูสอนในการใหคะแนนผูเรียนสําหรับการประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล
อยางถูกตองและยุติธรรม ตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไวในคูมือการประเมิน 
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  1.2  การใชแบบประเมินทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอล ควรใชในระหวางการเรียนการ
สอน เน่ืองจากตองใชระยะเวลาในการประเมินมาก  
   

 2. ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป 
 2.1 ควรสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินหรือแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาประเภท   
อ่ืน ๆ เชน กรีฑา วอลเลยบอล เปนตน 
 2.2 การหาความเชื่อม่ันของแบบประเมินดวยวิธีการทดสอบซ้ํา (test – retest 
method) เปนอีกวิธีหน่ึงที่สามารถหาคุณภาพของแบบประเมินได 
 2.3 ควรนําแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล ไปศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือหาเกณฑ
ปกติ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในภาพรวมตอไป 
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คูมือดําเนินการประเมินและการใช 
แบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล   

 
 แบบประเมินฉบับน้ีสรางขึ้น  เพ่ือใชวัดและประเมินผลความสามารถในทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอลเปนรายบุคคล แบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลฉบับน้ีสรางขึ้น เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการตรวจสอบความสามารถในการเลนฟุตบอล  ซ่ึงผลของการประเมินจะทําใหทราบวา ผูถูก
ประเมินมีความสามารถในทักษะพื้นฐานฟุตบอลอยูในระดับใด  ควรแกไข  และปรับปรุงในขั้นตอน
ใดของการเลนฟุตบอล  เพ่ือเปนประโยชนตอการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูพลศึกษา
ภาคปฏิบัติตอไป 
 

ลักษณะของแบบประเมิน 
  
 ลักษณะทั่วไปของแบบประเมินฉบับน้ี ประกอบดวย แบบประเมินทักษะพ้ืนฐานกีฬา
ฟุตบอลและเกณฑการใหคะแนน  ที่ใชสําหรับประเมินผูเรียนเปนรายบุคคล  ผูประเมินจะตองเปนผู
ที่มีความชํานาญและสอนในกลุมสาระการเรียนรูพลศึกษาเพราะจะตองเปนผูที่คอยสังเกตการปฏิบัติ  
และใหคะแนนการปฏิบัติของผูเรียนตามแบบประเมินซ่ึงสามารถวัดไดครอบคลุมจุดประสงค  เพราะ
ไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถดานกีฬาฟุตบอล ที่มีประสบการณใน
การปฏิบัติงานอยางนอย 10 ป จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลการศึกษา จํานวน 3 
คน  แบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลฉบับน้ี ใชประเมินทักษะการเดาะลูกฟุตบอล การเตะลูก
ฟุตบอล การหยุดลูกฟุตบอล การโหมงลูกฟุตบอล การเลี้ยงลูกฟุตบอล และการยิงประตู ซ่ึงเปน
มาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ ในขอปฎิบัติที่ 1, 3-5, 7-8, 10, 12-14 และ 16 จํานวน 11 ขอ และ 
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ในขอปฎิบัติที่ 2, 6, 9, 11, 15 และ 17 จํานวน 6 ขอ ซ่ึงไดกําหนด
นํ้าหนักความสําคัญไปที่ผลของการปฎิบัติจึงใหคะแนนของผลการปฎิบัติเปน 5 ระดับ 
 

คุณภาพของแบบประเมิน 
 

 ในการสรางแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลฉบับน้ี  ผูวิจัยดําเนินการโดยนํา
แบบประเมินไปประเมินนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนวัดธาตุทอง โดยแบงเปนนักเรียน
ชาย 35 คน นักเรียนหญิง 35 คน และประเมินนักกีฬาเพิ่มเติม เปนนักกีฬาชาย 15 คน และนักกีฬา
หญิง 15 คน เพ่ือหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยใชวิธี Known Group Technique โดยนํา
คะแนนของนักเรียนชาย จํานวน 35 คนมาเรียงลําดับจากคะแนนสูงสุดไปต่ําสุด แลวเอาคะแนน
ต่ําสุดของนักเรียนชาย จํานวน 15 คน มาเปรียบเทียบกับคะแนนของนักกีฬาชาย จํานวน 15 คน 
โดยใชสถิติการทดสอบที (t-test) ไดคา t เทากับ 10.61 สําหรับนักเรียนหญิงทําเชนเดียวกัน ไดคา t 
เทากับ 16.76 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาแบบประเมินมีความเที่ยงตรงเชิง
โครงสราง 
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คาความเชื่อม่ันของแบบประเมิน ผูวิจัยนําคะแนนของนักเรียนชายจํานวน 35 คน 
และนักเรียนหญิง จํานวน 35 คน จากโรงเรียนวัดธาตุทอง มาคํานวณคํานวณหาคาโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอลของนักเรียนชาย เทากับ .94 และคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอลของนักเรียนหญิง เทากับ .85 ซ่ึงถือวาเปนแบบประเมินที่มีความเชื่อม่ันได 
 

อุปกรณที่ใช 
 

 อุปกรณที่ใชในการประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล ซ่ึงผูประเมินเปนผูจัดเตรียมใหอยูใน
สภาพที่พรอมใช มีอุปกรณดังน้ี 
 

  -    ลูกฟุตบอล 
- นาฬิกาจับเวลา 
- หลัก จํานวน 6 หลัก 

 

วิธีดําเนินการประเมิน  
  
 ในการประเมินครั้งน้ี ประเมินเปนรายบุคคล โดยผูประเมินทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอล 
จะตองสังเกตทักษะพื้นฐานการเลนฟุตบอลของนักเรียนที่เขารับการประเมินอยางละเอียดรอบคอบ
ตามขอปฏิบัติและเกณฑการใหคะแนนที่ระบุไวในแบบประเมิน มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

  1. ตองศึกษาทําความเขาใจอยางละเอียดรอบคอบ   ตามขอปฏิบัติและเกณฑการให 
คะแนนที่ระบุไวในแบบประเมิน จากคูมือฉบับน้ีกอน เพ่ือใหผลการประเมินถูกตองตามเกณฑที่
กําหนด 
  2. ตองสังเกตทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของผูเรียนทีละคน และเขียนเครื่องหมาย 

ลงในชองคะแนนใหตรงกับสิ่งที่สังเกตเห็นและตรงตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด  
  3.  ใหผูประเมินเขียนชื่อ - นามสุกล  ระดับการศึกษา  ภาคเรียน  ปการศึกษา ของ
นักเรียนลงในแบบประเมิน  กอนที่จะทําการประเมิน 
  4.  รวมคะแนนจากแบบประเมิน  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบตัิของนักเรียนแตละคน 
 

การประเมินและการใหคะแนน 
 

 การประเมินและใหคะแนน ผูประเมินตองยึดหลักการใหคะแนนตามเกณฑการให
คะแนนจากคูมือการประเมินฉบับน้ี  ซ่ึงเปนแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล  ที่มีระดับ
คะแนน 2 แบบ คือ  

1. ใหคะแนน 0 – 2 ในขอ 1, 3-5, 7-8, 10, 12-14 และ 16 จํานวน 11 ขอ  
2. ใหคะแนน 0 – 5 ในขอ 2, 6, 9, 11, 15 และ 17 จํานวน 6 ขอ 
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แบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล 
ชื่อ-สกุลนักเรยีน………………………………………………ชั้น……….. 

ภาคเรียนที…่……………ปการศึกษา………..วันที…่..เดือน………..พ.ศ……… 
ผูประเมิน…………………………………….. 

คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย √ ลงในชองคะแนนที่ตรงกับการสังเกตของทาน โดยเทียบกบัเกณฑ
การใหคะแนนที่ระบุไว 

คะแนน ขอปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

การเดาะลูกฟุตบอล 
1. การยืนในทาเตรยีมพรอม 
2. ความตอเน่ืองของการเดาะลูกฟตุบอล 

 
.......
.......

 
....... 
....... 

 
........ 
........  

 
 
.......

 
 
.......

การเตะลูกฟุตบอล 
3. การเตะลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน 
4. การเตะลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานนอก 
5. การเตะลูกฟุตบอลดวยหลังเทา 
6. ความแมนยําในการเตะลูกฟุตบอล 

การหยุดลูกฟุตบอล 
7. การหยุดลูกฟุตบอลดวยฝาเทา 
8. การหยุดลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน 
9.ความสามารถในการหยุดลูกฟุตบอล 

การโหมงลูกฟุตบอล 
10. การโหมงลูกฟุตบอล 
11. ความแมนยําในการโหมงลูกฟุตบอล 

การเลี้ยงลูกฟุตบอล 
12. การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน 
13. การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานนอก 
14. การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยหลังเทา 
15. ความสามารถในการเลี้ยงลูกฟตุบอลหลบสิ่งกีดขวาง 

การยิงประต ู
16. การยิงประตูดวยหลังเทา 
17. ความแมนยําในการยิงประต ู
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คะแนนรวม      
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เกณฑการใหคะแนน 
ในการประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล 

 
วิธีการทดสอบ  1. ทําการประเมินทลีะ 1 คน ประเมินขอละ 3 ครั้ง ใชครั้งทีไ่ดคะแนนดีทีสุ่ดเปน              

ผลการประเมิน 
2. การใหคะแนนเปนแบบมาตราสวนประเมินคา แบงเปน 5 ระดับ และ 3 ระดับ 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. การยืนในทาเตรยีมพรอม 

- ยืนดวยปลายเทาโดยใหเทาทั้งสองหางกัน 1 ชวงไหล กางแขนทั้งสองออกเล็กนอย
ชวยในการทรงตัว  ตามองไปขางหนา 

2 คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัตไิดครบถวนตามเกณฑ 
1 คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัตไิดไมครบตามเกณฑ 
0 คะแนน  เม่ือ  ไมสามารถปฏิบัติได 
 

2. ความตอเน่ืองของการเดาะลูกฟุตบอล 
- ผูเขารับการประเมินโยนลูกฟุตบอลขึ้นในอากาศแลวใชหลังเทาหรือเขาหรือศีรษะเดาะ

บังคับลูกบอลโดยแขนทั้งสองกางออกชวยในการทรงตัว เดาะบอลในเวลา 1 นาที นับจํานวนครั้งที่
ทําได กรณีบอลตกพื้น  ใหเริ่มนับจํานวนครั้งใหม ใชจํานวนครั้งที่ดีที่สุด บอลตกพื้นไดไมเกิน 3 
ครั้งใน 1 นาที 

ชาย 
  4  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได 10 ครั้งขึ้นไป 
  3  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได  7-9   ครัง้ 
  2  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได  4-6   ครัง้ 
  1  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได  1-3   ครัง้ 
  0  คะแนน เม่ือ ไมสามารถเดาะบอลไดตอเน่ือง 

หญิง 
  4  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได  7 ครั้งขึ้นไป 
  3  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได 5-6 ครั้ง 
  2  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได 3-4 ครั้ง 
  1  คะแนน เม่ือ เดาะบอลได 1-2 ครั้ง 
  0  คะแนน เม่ือ ไมสามารถเดาะบอลไดตอเน่ือง

 
3. การเตะลกูฟุตบอลดวยขางเทาดานใน 

- จรดเทาขางทีไ่มไดเตะหางจากบอล 1 ชวงไหล และอยูระดับเดียวกบัลูกบอล 
- แบะเทาขางทีจ่ะใชเตะใหปลายเทาหันออกจากตัวเปนมุมฉากกับเทาอีกขาง สัมผัส

บอลบรเิวณสวนเวาใตตาตุม พรอมกับปลอยเทาทีเ่ตะตามบอลออกไป 
2 คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัตไิดครบถวนตามเกณฑ 
1 คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัตไิดไมครบตามเกณฑ 
0 คะแนน  เม่ือ  ไมสามารถปฏิบัติได 
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4. การเตะลกูฟุตบอลดวยขางเทาดานนอก 
- จรดเทาขางทีไ่มไดเตะหางจากบอล 1 ชวงไหล และอยูระดับเดียวกบัลูกบอล 
- เตะบอลดวยขางเทาดานนอก(ดานนิ้วกอย)โดยบิดขอเทา ถูกบริเวณสวนกลางของ

บอลดานในใกลตวั พรอมกับปลอยเทาที่เตะตามบอลออกไป 
2 คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัตไิดครบถวนตามเกณฑ 
1 คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัตไิดไมครบตามเกณฑ 
0 คะแนน   เม่ือ  ไมสามารถปฏิบตัิได 

 
5. การเตะลกูฟุตบอลดวยหลังเทา 

- จรดเทาขางทีไ่มไดเตะหางจากบอล 1 ชวงไหล และอยูระดับเดียวกบัลูกบอล 
- งุมปลายเทาขางที่ใชเตะใหหลังเทาสัมผสับอล พรอมกับปลอยเทาที่เตะตามบอล

ออกไป 
2 คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัตไิดครบถวนตามเกณฑ 
1 คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัตไิดไมครบตามเกณฑ 
0 คะแนน   เม่ือ  ไมสามารถปฏิบตัิได 

 
6. ความแมนยําในการเตะลูกฟุตบอล 

- ผูเขารับการประเมิน (ชาย) ยืนหางกําแพง 3 เมตร  (หญิง) ยืนหางกําแพง 2 เมตร 
- เม่ือไดยินสัญญาณนกหวีด ใหผูเขารบัการประเมินเตะบอลดวยทาใดทาหนึ่ง จํานวน   

5 ครั้ง ใหเขากรอบสี่เหลี่ยมขนาด 12 * 12 น้ิว ที่กําหนดบนกําแพง  
     4  คะแนน เม่ือ   เตะบอลเขากรอบ    4 – 5   ลูก 
     3  คะแนน เม่ือ   เตะบอลเขากรอบ      3      ลูก 
     2  คะแนน เม่ือ   เตะบอลเขากรอบ      2      ลูก 
     1  คะแนน เม่ือ   เตะบอลเขากรอบ      1      ลูก 

0  คะแนน เม่ือ เตะบอลไมเขากรอบเลย 
 

วิธีการประเมินทักษะการหยุดลูกฟุตบอล 
ใหผูที่มีความสามารถในการเลนฟุตบอลเปนผูเตะบอลสงใหผูเขารบัการประเมิน 

7. การหยุดลูกฟุตบอลดวยฝาเทา 
- ยกเทาขางที่จะหยุดขึ้นพรอมกับยกปลายเทาใหเงยขึ้นใชฝาเทาประกบบอลไวกับพ้ืน 

ไมใชวธิีกระทบืลูกบอล  
2 คะแนน  เม่ือ  ทาทางถูกตองและสามารถหยุดบอลได 
1 คะแนน  เม่ือ  ทาทางถูกตองแตหยุดบอลไมได 
0 คะแนน   เม่ือ  ทาทางไมถูกตองและหยุดบอลไมได 
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8. การหยุดลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน 
- เหยียดเทาขางที่จะหยุดบอลออกไปรับโดยแบะเทาใหปลายเทาหันออกจากตัวเปนมุม

ฉากกับเทาอีกขาง เม่ือบอลสัมผัสขางเทาดานในใหดึงเทากลบัมาขางหลัง เพ่ือผอน
ความแรงของบอล 

2 คะแนน  เม่ือ  ทาทางถูกตองและสามารถผอนแรงของบอลได 
1 คะแนน  เม่ือ  ทาทางถูกตองแตไมสามารถผอนแรงของบอลได 
0 คะแนน   เม่ือ  ทาทางไมถูกตองและไมสามารถผอนแรงของบอลได 
 

9. ความสามารถในการหยุดลูกฟุตบอล 
 - ใหนักเรียนจับคูกัน โดยยืนหางกัน 5 เมตร (ชาย)  3 เมตร (หญิง) ผลัดกันสงและหยุด     
บอล โดยนักเรียนสงบอลดวยขางเทาดานในหรือหลังเทาใหคูของตนหยุดบอลดวยฝาเทาแลวทาํการ
สงบอลคืนดวยขางเทาดานในหรือหลังเทาเพื่อใหเพ่ือนหยุดบอลดวยฝาเทาแลวสงกลับสลับกัน     
จํานวน 5 ครั้ง นับจํานวนครัง้ที่หยุดบอลได 
      4  คะแนน เม่ือ   สามารถหยุดบอลได    4 - 5  ครั้ง 
     3  คะแนน เม่ือ   สามารถหยุดบอลได       3   ครั้ง 
     2  คะแนน เม่ือ   สามารถหยุดบอลได       2   ครั้ง 
     1  คะแนน เม่ือ   สามารถหยุดบอลได       1   ครั้ง 
     0  คะแนน เม่ือ ไมสามารถหยุดบอลไดเลย 
 

10. การโหมงลูกฟุตบอล 
- ใหผูที่มีความสามารถในการเลนฟุตบอลเปนผูโยนบอลดวยมือใหผูเขารับการประเมิน 
- เม่ือลูกฟุตบอลลอยมา ขยับตัวไปตามทศิทางของบอลแลวใชหนาผากโหมงบอล 

 2  คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัติไดครบถวนตามเกณฑ  
1 คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัตไิดไมครบตามเกณฑ 
0 คะแนน  เม่ือ  ไมสามารถปฏิบัติได 

11. ความแมนยําในการโหมงลูกฟุตบอล 
- ผูเขารับการประเมินยืนหลังเสนเริ่ม เม่ือไดยินสัญญาณนกหวีด ใหผูเขารับการประเมิน

โยนลูกฟุตบอลขึ้นเหนือศีรษะ แลวโหมงลูกฟุตบอลใหตกลงในวงกลม รัศมี 6 ฟุต โดยจุดกึ่งกลาง  
วงกลมหางจากเสนเริ่ม 4 เมตร (ชาย)   3 เมตร (หญิง) ทําการทดสอบ 5 ครั้ง นับจํานวนครั้งที่ลูก
ฟุตบอลตกในพื้นที่วงกลม 
     4  คะแนน เม่ือ ลูกบอลตกในพื้นทีว่งกลม    4 – 5    ลูก 
     3  คะแนน เม่ือ ลูกบอลตกในพื้นทีว่งกลม      3       ลูก 
     2  คะแนน เม่ือ ลูกบอลตกในพื้นทีว่งกลม      2       ลูก   
     1  คะแนน เม่ือ ลูกบอลตกในพื้นทีว่งกลม      1       ลูก  
     0  คะแนน เม่ือ ลูกบอลไมตกในพื้นที่วงกลมเลย 
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12. การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน  
- ใชขางเทาดานในทั้งซายและขวาเลี้ยงบอลไปขางหนา ในระยะทาง 5 เมตร แลวเลี้ยง

กลับมาที่จุดเดิมโดยลูกบอลอยูในครอบครองขณะเลีย้ง 
 2  คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัติไดครบถวนตามเกณฑ 
1 คะแนน  เม่ือ  ปฏิบัตไิดไมครบตามเกณฑ 
0 คะแนน  เม่ือ  ไมสามารถปฏิบัติได 
 

13. การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานนอก 
- ใชขางเทาดานนอกทั้งเทาซายและเทาขวาเลีย้งบอลไปขางหนา  ในระยะทาง 5 เมตร 

แลวเลี้ยงกลับมาที่จุดเดิมโดยลูกบอลอยูในครอบครองขณะเลีย้ง 
2   คะแนน  เม่ือ  ปฏิบตัิไดครบถวนตามเกณฑ 
1    คะแนน  เม่ือ  ปฏิบตัิไดไมครบตามเกณฑ 
0    คะแนน  เม่ือ  ไมสามารถปฏิบตัิได 

 
14. การเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยหลงัเทา 

- ใชหลังเทาทั้งชายและขวาเลี้ยงบอลไปขางหนา  ในระยะทาง 5 เมตร แลวเลี้ยงกลับมา
ที่จุดเดิมโดยลูกบอลอยูในครอบครองขณะเลี้ยง 

2   คะแนน  เม่ือ  ปฏิบตัิไดครบถวนตามเกณฑ 
1    คะแนน  เม่ือ  ปฏิบตัิไดไมครบตามเกณฑ 
0    คะแนน  เม่ือ  ไมสามารถปฏิบตัิได 

 
15. ความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลหลบสิง่กีดขวาง 

- ผูเขารับการประเมินยืนหลังเสนเริ่ม เม่ือไดยินสัญญาณนกหวีดใหเลีย้งลูกฟุตบอลดวย
ทาใดก็ไดออมหลักจํานวน 6 หลัก ซ่ึงวางเรียงหางกันหลักละ 1 เมตร กลับมายังเสนเริ่ม โดยหลักไม
ลม กรณีหลักลมใหเริ่มตนใหม คิดคะแนนโดยการจับเวลา 

 
ชาย 

4  คะแนน เม่ือทําไดในเวลา   20    วินาที 
3  คะแนน เม่ือทําไดในเวลา  21-25 วินาที 
2  คะแนน เม่ือทําไดในเวลา  26-30 วินาที 
1  คะแนน เม่ือทําไดในเวลา  31-35 วินาที 
0  คะแนน เม่ือทําเกินเวลา     35    วินาที 
 

 
หญิง 

4  คะแนน เม่ือทําไดในเวลา   25    วินาที 
3  คะแนน เม่ือทําไดในเวลา  26-30 วินาที 
2  คะแนน เม่ือทําไดในเวลา  31-35 วินาที 
1  คะแนน เม่ือทําไดในเวลา  36-40  วินาที 
0  คะแนน เม่ือทําเกินเวลา    40      วินาที 
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16. การยิงประตูดวยหลงัเทา 
- ผูเขารับการประเมินวิ่งเขาไปยิงประตูดวยหลังเทา โดยวางลูกบอลตําแหนงกลางประต ู

หางจากประต ู1 เมตร  
- เคลื่อนที่เขาหาลูกบอล วางเทาขางที่ไมไดเตะหางจากบอล 1 ชวงไหล และอยูระดับ

เดียวกับลูกฟตุบอล เตะบอลโดยใชหลังเทาสัมผัสบอล พรอมกับปลอยเทาตามบอล
และเขยงสนเทาขางที่ไมไดเตะขึ้นเพ่ือสงแรง 

2   คะแนน  เม่ือ  ปฏบิตัิไดครบถวนตามเกณฑ 
1    คะแนน  เม่ือ  ปฏิบตัิไดไมครบตามเกณฑ 
0    คะแนน  เม่ือ  ไมสามารถปฏิบตัิได 

 
17. ความแมนยําในการยิงประต ู

- ผูเขารับการประเมินยืนหลังเขตเสนโทษ ซ่ึงหางเสนประต ู8 เมตร (ชาย) 6 เมตร (หญิง)  
โดยวัดจากมุมเขตโทษเปนระยะหางที่เทากัน จํานวน 5 จุด เม่ือไดยินสัญญาณเริม่ ใหผูรับการ
ประเมินยิงประตูดวยสวนใดสวนหนึ่งของเทา จุดละ 1 ลกู จํานวน 5 จุด นับจํานวนลูกที่เขาประต ู
     4  คะแนน เม่ือยิงบอลเขาประต ู 4 – 5  ลูก 
     3  คะแนน เม่ือยิงบอลเขาประต ู   3     ลูก 
     2  คะแนน เม่ือยิงบอลเขาประต ู   2     ลูก 
     1  คะแนน เม่ือยิงบอลเขาประต ู   1     ลูก 

 0  คะแนน เม่ือยิงบอลไมเขาประตูเลย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

- คาดัชนีความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังกับขอปฏิบัติ 
- คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอปฏิบัติกับเกณฑการใหคะแนน 
- รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 
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ตาราง 12   คาดัชนีความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังกับขอปฏบิัตขิองแบบประเมิน

ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล (IOC) 
 

คะแนนการพิจารณา ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

ขอปฏิบัต ิ
1 2 3 4 5 6 

IOC 

1 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
2 2 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
3 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
4 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 9 +1 +1 +1 -1 +1 +1 0.67 
5 10 +1 +1 0 -1 +1 +1 0.50 
 11 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 
6 12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 14 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
 15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
7 16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 17 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
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ตาราง 13   คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอปฏิบตัิกบัเกณฑการใหคะแนนของแบบประเมิน

ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล (IOC) 
 

คะแนนการพิจารณา ขอปฏิบัต ิ เกณฑฯ 
1 2 3 4 5 6 

IOC 

1 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
2 2 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
3 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
4 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
5 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
6 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
7 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
8 8 +1 +1 +1 -1 +1 +1 0.67 
9 9 +1 +1 +1 -1 +1 +1 0.67 
10 10 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 
11 11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
12 12 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 
13 13 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 
14 14 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 
15 15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
16 16 +1 +1 +1 +1 -1 +1 0.67 
17 17 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 

 
 ผูวิจัยไดเลือกผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานกีฬาฟุตบอลอยางนอย 10 ป และผูเชี่ยวชาญ
ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท โดยเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณทํางานดานการวัดผล 
ตรวจสอบเครื่องมือ ซ่ึงมีรายนาม ดังน้ี  
 
1. ผูเชี่ยวชาญดานกีฬาฟุตบอล ไดแก 

1. อาจารยทองสุข      สัมปหังสิต  โคชฟุตบอลทมีสโมสรธนาคารกสิกรไทย 
อาจารยคณะพลศึกษา  

       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2.  อาจารยประพันธ   เปรมศรี   อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย 

โคชฟุตบอลทมีสโมสรตลาดหลักทรัพย 
อาจารยคณะพลศึกษา  

       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารยนพพร       เอกศาสตรา  โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 
 

2. ผูเชี่ยวชาญดานการวดัผลการศึกษา  ไดแก 
1. ผศ.เรือโท ไพบูลย  ออนม่ัง   อาจารยคณะพลศึกษา 

       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. รศ.ดร. ชาญวิทย    เทียมบุญประเสรฐิ สํานักงานทดสอบทางการศึกษา                 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารยอุดมศักดิ์    นาดี     หัวหนากลุมงานประเมินผลการจัด

การศึกษา  
สํานักงานยุทธศาสตรการศกึษา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

- แบบสํารวจการจัดการเรียนการสอนในชวงชั้นที่ 2 
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แบบสํารวจการจัดการเรียนการสอน พลศึกษา ชวงชั้นที่ 2  
 

คําชี้แจง โปรดเติมขอความในชองวางใสเครื่องหมาย √ ลงในชอง  ที่ตรงกบัการปฏิบตัิงานของ
ทาน 

 
1. ชื่อ-สกุล……………………………………………………................................................ 

 โรงเรียน………………....................................สํานักงานเขต......................................... 
 สอนพลศึกษาในระดับชั้น…………………………………………..................................... 

2. ประสบการณการสอนพลศึกษา.................................................ป 
3. ประเภทกฬีาที่สอนในชวงชั้นที่ 2 
 ป.4.......................................................................................................................... 
 ป.5.......................................................................................................................... 
 ป.6.......................................................................................................................... 
4. เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลภาคปฏบิัต ิ
   ผูสอนสรางแบบประเมินเอง 

   มีแบบประเมินที่เปนมาตรฐาน 
 อ่ืน ๆ............................................................................................................... 

5. ทักษะทีส่อนในกีฬาแตละประเภท (กรณุาแยกชนิดของกีฬา) 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 
ชื่อ ชื่อสกุล     วาที่ร.ต.หญิง อมรรัตน  จันทรมณีวงศ 
 

วันเดือนปเกิด    25  เมษายน พ.ศ. 2513 
 

สถานที่เกิด   กรุงเทพมหานคร 
 

สถานที่อยูปจจุบัน  87/85 ซ.ลาดปลาเคา 59 ถ.ลาดปลาเคา แขวงจรเขบัว  
เขตลาดพราว  กรุงเทพมหานคร 10230 

 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน นักวิชาการศกึษา 5 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  กลุมงานประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานยุทธศาสตรการศกึษา  
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร    

ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2531 มัธยมศึกษาตอนปลาย  
    จาก โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภ 
 พ.ศ. 2535 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 พ.ศ. 2550 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา  

จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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