สรุปคําบรรยายโครงการเสริมสรางทักษะวิชาการและวิชาชีพครู
ของ อาจารยสุกัญญา เหลืองไชยยะ
หัวขอเรื่อง การตัดเกรด
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555
ณ หองบรรยาย 3 อาคารอํานวยการ ชั้น 3
---------------------------------------การตัดเกรดและการวิเคราะหขอสอบ
การตัดเกรด เปนกระบวนการขั้นสุดทายของการจัดการเรียนการสอน วิธีการตัดเกรดไมมี
วิธีใดที่ดีที่สุด ศาสตรของการวัดมีทั้งแบบอิงเกณฑและอิงกลุม วิธีการสอนตองจัดใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับหลักสูตร
เปาหมายของการศึกษา คือ มุงพัฒนาคนใหสมบูรณพรอมทั้ง 3 ดาน ไดแก
1. ดานสติปญญา
2. ความรูสึกนึกคิด (คุณธรรม) เปนการวัดที่ยาก
3. การปฏิบัติ (มีหลายระดับ)
การพัฒนาจะตองเกิดกับลูกศิษยทุกคน ไมใชเพียงบางคนเทานั้น ครูจะตองมีความเชื่อวา
ลูกศิษยทุกคนสามารถพัฒนาได ไมวาจะมีพื้นฐานเดิมมาอยางไร
ทฤษฎีทางการวัด
จะมีความเชื่อวา ทุกสิ่งทุกอยางสามารถวัดได และตองวัดใหตรงตามสภาพความเปนจริง
(Assessment)
การวัดประเมิน เรียกวา Evaluation ทฤษฎีวัดผล แบบดั้งเดิมสวนใหญจะวัดทางสติปญญา
เพียงอยางเดียว ซึ่งมีขอจํากัดเพราะครูสอนเด็ก และวัดผลโดยขอสอบ ศาสตรของการวัดผล ถาครูสอนและ
เอาใจใสเด็กอยางดี ทําการวัดผลตามสภาพจริงเปนระยะ ๆ ก็จะเปนการวัดตามสภาพความเปนจริง ที่ไมมี
ขอจํากัด
กระบวนการวัดและประเมินผล จะตองประกอบดวย
1. วัตถุประสงคการศึกษา
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผล
บทบาทหนาที่สําคัญของครู ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การตัดเกรด
การวิเคราะหขอสอบ

ครูตองวิเคราะหวา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด การประเมิน และการตัดเกรด
มีขอบกพรองอยางไร
การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร (แบบงาย ๆ) เพื่อวัดประเมิน
เนื้อหา

พฤติกรรม ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช

สถิติพรรณา
-การเก็บรวบรวมขอมูล
-การนําเสนอ
-การวิเคราะห
-การวัดการกระจาย











การวิเคราะห

การสังเคราะห





การออกขอสอบ ตองดูวาจะใหคะแนนขอใดมากขอใดนอย (ตามน้ําหนัก) การออกขอสอบ
ตองดูใหเหมาะกับเวลา การวัดโดยขอสอบตองวัดในสิ่งที่สอน
คุณภาพของขอสอบ ตองประกอบดวย
1. ความเที่ยง/ความเชื่อมั่น (Reliability) ความคงที่คงเสนคงวาในการวัด คือ วัดเมื่อไร ที่ไหน
ผลที่ไดจะเทากัน ขอสอบที่ดีจะตองมีการทําวิเคราะหขอสอบ
2. ความตรง/ความเที่ยงตรง (Validity) เปนความสามารถในการวัดสิ่งที่ตองการไดถูกตอง
แมนยํา ขอสอบถามีจํานวนนอยเกินไป ความเที่ยงตรง ความตรงก็จะมีนอย
การออกขอสอบแตละครั้ง ธรรมชาติของคะแนนทางสถิติ จะมาจากคะแนนที่แทจริง บวกกับ
ความคลาดเคลื่อน
การวัดและประเมินผลการศึกษา
กอนการตัดเกรด ตองมีการวัดแลวจึงนํามาประเมินผล สวนใหญใชขอสอบเปนเครื่องมือ
ในการวัด โดยจะตองวัดใหครบทั้ง 3 ดาน (ทําการวัดหลาย ๆ ครั้ง) การนําคะแนนลูกศิษยมาตัดเกรด จะตอง
นําคะแนนนั้นมาวัดหลาย ๆ ครั้ง น้ําหนักของคะแนนในแตละขอไมจําเปนตองเทากัน
การวัดผลทางการศึกษา ประกอบดวย
 มาตราการวัด (Scale) ไดแก
มาตรานามบัญญัติ  เปนสัญลักษณ นํามาเปนคะแนนไมได
มาตราเรียงอันดับ  ไดแกการจัดอันดับที่ 1,2,3 ซึ่งคะแนนอาจจะหางไมเทากัน
(ชวงหางไมคงที)่
มาตราอันตรภาค  คือไมมีศูนยแท (เปนศูนยสมมติ)
มาตราสวน
 มีศูนยแท (เชน น้ําหนัก สวนสูง) มีความหมายเชิงปริมาณ
ที่สมบูรณแบบ
 เครื่องมือ (Instrument)
 หนวยการวัด (Unit)

การประเมินผลทางการศึกษา
- เปนการตัดสินผล/หาทางเลือกที่เปนไปไดหลาย ๆ ทาง
- เปนการตัดสินความสอดคลองระหวางการกระทําและวัตถุประสงคที่ตั้งไว
- เปนการตัดสินภายใตคุณธรรม จรรยาบรรณครู และวิญญาณครู
ความคลาดเคลื่อนของการตัดเกรด
ความคลาดเคลื่อน อาจจะมาจากปจจัยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ไดแก
- ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือ เชน ขอสอบ
- ความคลาดเคลื่อนจากสภาพแวดลอม เชน เสียงดังรบกวนในหองสอบ
- ความคลาดเคลื่อนจากสภาพของรางกายและจิตใจ
การวัดจึงตองมีหลายครั้ง (ซึ่งจะเปนผลดี) โดยเอาคะแนนมาหาคาเฉลี่ย ซึ่งจะมีคาเทากับ
คาเฉลี่ยที่แทจริง ศาสตรทางวัดผลจะมีคาเฉลี่ยสอดคลองกับคาทางสถิติ การรวมคะแนนที่มีน้ําหนักไมเทากัน
อาจจะเกิดการผิดพลาดได ดังนั้นจะตองนําคะแนนดิบมาแปลงเปนคะแนนมาตรฐาน
วัตถุประสงคของการประเมินผล
1. บงชี้วานักศึกษามีทักษะ/ความรูที่สําคัญพอเพียงหรือไม ศาสตรของวัดผลเชื่อวาลูกศิษย
ทุกคนสามารถพัฒนาได
2. วินิจฉัยจุดเดน-จุดดอยของนักศึกษา โดยสังเกตจากผลสัมฤทธิ์ที่แสดงออกมาใหเห็น
เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแกไข
3. บงชี้ระดับสัมฤทธิผลในการเรียนของนักศึกษาแตละคน
การตัดเกรด

จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและจะตองสะทอนความสามารถของผูเรียน

ปญหาของการตัดเกรด
1. ขาดมาตรฐานในการตัดเกรด
2. การสอบแตละครั้งมีคะแนนเต็มไมเทากัน
3. หนวยของคะแนนตางกัน
4. การกระจายของคะแนนแตกตางกัน
การจัดระดับคะแนนเปนตัวอักษร
การตัดเกรดจะใหความสําคัญตั้งแตกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด ประเมินผล
โดยพิจารณาจาก

- คาระดับคะแนน ควรจะมีกี่เกรด
- กระบวนการจัดการเรียนการสอน
* หลักสูตร
* ประมวลการสอน
* การวิเคราะหหลักสูตร
- ขอสอบ
- สภาพแวดลอมในการสอน
- ความสามารถของผูสอน
จัดระดับคะแนนตามธรรมชาติ
คือ การจัดใหคะแนนที่เกาะกลุมกันอยูในระดับเดียวกัน โดยกําหนดตัดตรงคะแนนที่เริ่ม
ทิ้งชวงหางกัน (จะใชไดดีเมื่อผูเรียนมีจํานวนนอย) แตถามีผูเรียนกลุมใหญใหใชระเบียบวิธีสถิติในการ
กําหนดชวงคะแนนของแตละเกรด ใชคาแนวโนมเขาสูสวนกลางเปนหลัก หรือจุดเริ่มตนในการตั้งสเกล
และใชคาการกระจายของคะแนนเปนตัวกําหนดชวงคะแนน
คากลาง ไดแก คาเฉลี่ย (Mean)
มัธยฐาน (Median) และ
ฐานนิยม (Mode)
คาการกระจาย ไดแก พิสัย (Range)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ตัวอยางที่ 1
นายเปรมสอบวิชาเคมีได 85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 (อิงเกณฑ)
นายเปรมสอบวิชาเคมีไดเปนที่ 1 จากผูสอบ 160 คน (อิงกลุม)
สรุป นายเปรมเรียนเคมีไดดีมาก โดยพิจารณาทั้งอิงเกณฑและอิงกลุม
ตัวอยางที่ 2
นักศึกษา 2 กลุมเรียนวิชาเดียวกัน โดยใชขอสอบที่เชื่อถือไดชุดเดียวกัน

คะแนนเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
น.ส.แอน (กลุมที่ 1) สอบได 85 คะแนน
น.ส.โอ (กลุม ที่ 2) สอบได 85 คะแนนเทากัน

กลุมที่ 1
90
8

กลุมที่ 2
90
10

คําถาม แอนและโอ มีความสามารถเทากันหรือไม
นํามาหาคะแนนมาตรฐาน
z=x-u
σ
คะแนนมาตรฐานของ แอน
= 85 – 90 = - 0.625
8
คะแนนมาตรฐานของ โอ
= 85 – 90 = - 0.5
10
คําตอบ โอ มีความสามารถสูงกวา แอน
การกําหนดชวงคะแนนใหเกรดตามระเบียบวิธีสถิติ
 ใชคาแนวโนมเขาสูสวนกลางเปนจุดเริ่มตน ไดแก
- ฐานนิยม (Mode)
- มัธยฐาน (Median)
คาเฉลี่ย (Mean)
 ใชคาการกระจายของคะแนนเปนตัวกําหนดชวงเกรด
- พิสัย (Range)
- สวนเบี่ยงเบนควลไทล (Qualitle Devision)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
กรณีคะแนนมีการแจกแจงเปนโคงปกติหรือใกลเคียง
- จุดกลาง ใช Mean
- แบงชวงคะแนนใหเกรดใช Standard Deviation

รูป 1

วิธีการและขั้นตอนการตัดเกรด
1. ประเมินความสามารถโดยเฉลี่ยของกลุมผูเรียนวาอยูในระดับใด
(ดีเลิศ ดี พอใช ออน)
2. หาจุดกลางและคาการกระจายของคะแนน
3. กําหนดขีดจํากัดลางของเกรด A จากตารางของ Dewey
4. หาขีดจํากัดลางของคะแนนที่จะใหเกรดแตละเกรด
5. ใหเกรดตามชวงคะแนนที่ระบุไวในแตละเกรด

ระดับความ
สามารถเฉลี่ย
ของผูเรียนทั้งกลุม
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปานกลาง
ออน
ออนมาก

จุดต่ําสุด
ของ
เกรด A
0.7 SD
0.9 SD
1.1 SD
1.3 SD
1.5 SD
1.7 SD
1.9 SD

ตารางของ Dewey
รอยละของเกรด
A

B

C

D

F

24
18
14
10
7
4
3

38
36
32
29
24
20
15

29
32
36
37
38
27
36

8
12
15
20
24
29
32

1
2
3
4
7
10
14

ระดับ
ความสามารถ
เฉลี่ย
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60

ตัวอยางชวงแบงเกรด
ตั้งแต X + 1.5 SD
0.5 SD – 1.5 SD
(-0.5) SD – 0.5 SD
(-1.5) SD – (-0.5) SD
นอยกวา (-1.5) SD

ใหเกรด A
ใหเกรด B
ใหเกรด C
ใหเกรด D
ใหเกรด F

จํานวน 7%
จํานวน 24%
จํานวน 38%
จํานวน 24%
จํานวน 7%

ขอสังเกต

- การตัดเกรด ควรใชหลาย ๆ วิธีรวมกัน เพราะแตละวิธีจะมีปญหาตางกัน
- ไมจําเปนตองตัดเกรดใหมีทุกเกรด
- ถาผูเรียนกลุมเกง อาจไมมีเกรด F
- ถาผูเรียนกลุมออน อาจไมมีเกรด A
การกระจายของคะแนน อาจทําใหบางคนที่มีคะแนนโดงสุด ไดเกรด A แนนอนและคนที่
มีคะแนนทายสุดจะไดเกรด F หรือไมตองนํามาพิจารณาอีกครั้ง ดังนั้นควรแยกคน 2 ประเภทนี้ออกกอน
เนื่องจากคะแนนที่เก็บแตละครั้งมีการ error มาก ควรตองยอนมาดูที่กระบวนการเรียนการสอน
- ตองใชวิธีหรือระเบียบวิธีสถิติที่เหมาะสมกับชุดขอมูลครั้งนั้น
การวิเคราะหขอสอบ (Item Analysis)
การวิเคราะหขอสอบเปนการนําคําตอบของผูเขาสอบมาวิเคราะหเพื่อตัดสินคุณภาพของขอสอบ
วามีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงคที่ผูออกขอสอบตองการหรือไม แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพดี
เก็บไวใชตอไป และเพื่อชวยในการปรับปรุงขอสอบที่มีคุณภาพไมคอยดีใหเปนขอสอบที่ดีขึ้น
การวิเคราะหขอสอบ นอกจากจะมีวัตถุประสงคตามที่กลาวมาแลว ยังมีวัตถุประสงคอีก
ประการหนึ่งที่สาํ คัญคือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบใหมีความเที่ยง (Reliability) และความตรง
(Validity) สูงสุด
การวิเคราะหขอสอบที่จะกลาวตอไปนี้ จําแนกเปนสองสวนคือ การวิเคราะหขอสอบปรนัย
และการวิเคราะหขอสอบอัตนัย
การวิเคราะหขอสอบปรนัย (ถูกให 1 ผิดให 0)
1. การหาประสิทธิภาพรายขอ
1.1 ระดับความยาก (Level of difficulty : p)
ระดับความยากของขอคําถามใด หมายถึง สัดสวนของผูที่ตอบถูกในขอนั้นเมื่อเทียบกับ
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
P= n
N
โดยที่ n แทนจํานวนคนที่ตอบขอนั้นถูก
N แทนจํานวนคนตอบทั้งหมด
คาระดับความยากจะมีคาตั้งแต 0 ถึง 1 ยิ่งมีคาเขาใกล 1 แสดงวาขอสอบขอนั้นงาย
ตัวอยางเกณฑที่ใชในการแปลความหมายระดับความยากของขอสอบ
p
0.81 – 1.00
0.61 – 0.80
0.41 – 0.60
0.21 – 0.40
0.00 – 0.20

ความหมาย
งายมาก
คอนขางงาย
งายพอเหมาะ
คอนขางยาก
ยากมาก

1.2 อํานาจจําแนก (Power of Discrimination : r)
อํานาจจําแนกของขอคําถามใด หมายถึง ประสิทธิภาพของขอคําถามในการแบง
ผูเรียนออกเปนสองกลุม คือ กลุมเกงที่มีความรู กับกลุมออนที่มีความรูนอย
n

r=
โดยที่ r
nH
nL
NH
NL

– nL
NH

H

n

หรือ

- nL
NL

H

แทนอํานาจจําแนกของขอสอบ
แทนจํานวนคนในกลุมสูง ที่ตอบขอสอบขอนั้นถูก
แทนจํานวนคนในกลุมต่ํา ที่ตอบขอสอบนั้นถูก
แทนจํานวนคนทั้งหมดในกลุมสูง
แทนจํานวนคนทั้งหมดในกลุมต่ํา

จะเห็นไดวาการหาอํานาจจําแนกนี้จะตองจําแนกผูเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมสูง
กับ กลุมต่ํา ซึ่งอาจทําไดดังนี้
1.2.1 ใชเทคนิค 27% หมายถึงใช 27% ของคนที่ไดคะแนนมากเปนกลุมสูง และ
27% ของคนที่ไดคะแนนนอยเปนกลุมต่ํา ทั้งนี้เมื่อแบงคนเปนกลุมสูงและกลุมต่ําแลว จํานวนคนในแตละกลุม
ไมควรต่ํากวา 40 คน
1.2.2 ใชเทคนิค 50% ในกรณีนี้ใชเมื่อผูเขาสอบมีจํานวนนอย
คาอํานาจจําแนกสามารถหาไดอีกวิธีหนึ่งคือ หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางคะแนนสอบของผูสอบทั้งหมด กับคะแนนสอบของขอที่กาํ ลังพิจารณาโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบพอยท ไบซีเรียล (point biserial correlation) (Guilford 1965 : 498)
r pbi = X p - X q
S
√ p (1-p)
โดยที่ r pbi
Xp
Xq
S
p

แทนคาอํานาจจําแนก
แทนคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของคนที่ตอบขอนี้ถูก
แทนคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของคนที่ตอบขอนี้ผิด
แทนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบทั้งฉบับ
แทนคาระดับความยากของขอนี้

คาอํานาจจําแนกจะมีคาไดตั้งแต -1 ถึง +1 ซึ่งถามีคาเปนลบแสดงวาเปนขอสอบ
ที่ไมดี ควรตัดทิ้งไป หรือตองแกไขปรับปรุง โดยทั่วไปขอสอบที่ดีนั้นควรมีอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป

Ebel (1972) เสนอแนะเกณฑที่ใชพิจารณาคาอํานาจจําแนกของขอสอบดังนี้
คาอํานาจจําแนก (ของตัวถูก)
0.40 ขึ้นไป
0.30 ถึง 0.39
0.20 ถึง 0.29
ต่ํากวา 0.20

คุณภาพของขอสอบ
ดีมาก
ดีพอสมควร อาจตองปรับปรุงบาง
พอใชได แตตองปรับปรุง
ใชไมได ตองพิจารณาปรับปรุงใหม
หรือตัดทิ้งไปเลย

1.3 ประสิทธิภาพของตัวลวง
ตัวลวง ก็คือ ตัวเลือกที่ผิด ดังนั้นตัวลวงที่มีประสิทธิภาพหมายถึง ตัวลวงที่ดึงดูด
คนในกลุมต่ํามาเลือก ในขณะที่คนในกลุมสูงไมเลือก และตัวลวงแตละตัวในขอสอบควรจะตองทําหนาที่
ไมเชนนั้นเราควรจะตองปรับปรุงแกไขตัวลวงใหม
2. การหาประสิทธิภาพรวมทั้งฉบับ
คาความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
โดยใชสูตร KR 20 ของ Kuder-Richardson
r tt = k
k-1
เมื่อ

r tt
k
p
q
S2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

1 - ∑pq
S2

ความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวนขอสอบ
สัดสวนของผูตอบถูกในขอนั้น
สัดสวนของผูตอบผิดในขอนั้น หรือ 1-p
ความแปรปรวนของคะแนนจากการสอบ

คาความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ จะมีคาไดตั้งแต -1 ถึง +1
- ถามีคาเปนลบ แสดงวาเปนแบบทดสอบที่ใชไมได (ผิดปกติ)
- ถามีคาเปน 0 แสดงวาไมมีความเที่ยง
- ถามีคาเขาใกล +1 มากเทาไร แสดงวาเปนแบบทดสอบที่ดี มีความเที่ยงสูง
(โดยปกติคาความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมักมีคาเปนบวกที่มากกวา 0)

ประโยชนของการวิเคราะหขอสอบ
1. ทําใหรูคุณภาพของขอสอบในเรื่องระดับความยาก อํานาจจําแนก และประสิทธิภาพ
ของตัวลวง
2. สามารถแกไข ปรับปรุงขอสอบไดตรงจุดมุงหมาย
3. ชวยใหทราบวา การเรียนการสอนบรรลุตามความมุงหมายที่วางไวหรือไม เพื่อ
ปรับปรุงแกไขคุณภาพการสอน
4. ชวยใหครูเขียนขอสอบไดเกงขึ้น
5. ชวยใหสามารถสรางขอสอบหลาย ๆ ฉบับในวิชาเดียวกัน เรียกวา ขอสอบคูขนาน
(Paralleled Test) และอาจปรับปรุงเปนขอสอบมาตรฐาน (Standardized-Test)
6. เปนแนวทางในการสรางคลังขอสอบ (Item Bank)
สรุป

การประเมินผลหรือการตัดเกรดที่ดี
ผลที่ไดจะตองสอดคลองกับความสามารถที่แทจริงของผูเรียน และยุติธรรมตอผูเรียนทุกคน
ทุกภาคการศึกษา
1. คุณภาพของเครื่องมือวัด เชน ขอสอบ
2. รูปแบบของการวัด
3. ระดับความยาก-งาย ของเครื่องมือวัด รวมทั้งเกณฑและวัตถุประสงคการเรียนรูที่
กําหนดไว
4. ระดับความสามารถของกลุมผูเรียน
5. พื้นฐานของหลักการ และเหตุผลเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดและการประเมิน
6. วิจารณญาณ และคุณธรรมของผูประเมิน

