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Abstract 

 

 The purposes of this study were to study the states of the authentic assessment of English teachers in 
primary school and to propose the guidelines for developing the authentic assessment of English teachers in 
primary schools under the jurisdiction of Rayong Primary Educational Service Area Office 2. The population were 
the English teachers of primary schools under the jurisdiction of Rayong Primary Educational Service Area Office 
2 of academic year 2016.  The instruments used for gathering data were questionnaire and focus group. The 
questionnaire’s data were statistically analyzed by percentage and the focus group’s data were analyzed by 
content analysis.  

The results revealed that 47.13 percent of teachers used observation to assess the students in their 
English classes quite often while 14.94 percent of teachers never used observation to assess their students. 
36.78 percent of teachers used interviews to assess their students in English classes while 16.09 percent never 
interviewed their students. 36.78 percent of teachers often used journals to assess their students in English 
classes while 4.60 never used journals in their classes. 91.95 percent of teachers always used tests to assess 
their students and 8.05 percent of teachers used tests quite often to assess in English classes. 32.18 percent of 
teachers always used performance assessment to assess their students while 8.05 never used performance 
assessment in their English classes. And 19.54 percent of teachers often used portfolios while 32.18 percent of 
teachers never used portfolios to assess their students in English classes.  The guidelines for developing the 
authentic assessment of English teachers in primary schools under the jurisdiction of Rayong Primary Educational 
Service Area Office 2 are 1) for using observation to assess the students, teachers should systematically plan for 
the assessment and should have variety methods for observation. 2) for using interview to assess students, 
teachers should prepare the interview items for the students to choose and should give  time as much as 
possible to the students; this is for them to try communicating and expressing their information. 3)  for using 
journals, teachers should design the form, explain the students how the assessment will be like, and should let 
the students write the journal by themselves. 4)  for using the test, teachers should design the tests correctly 
and should be aligned with the objectives of the tests. 5) for using performance assessment to assess the 
students, teachers should study or attend the training in performance assessment; this is to know the purposes 
of the use and can follow the process correctly and 6) using portfolio to assess the students, teachers should 
understand the principles and the procedures and should explain the process and criterion to the students. 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการประเมินผลตามสภาพจริงและเสนอแนวทางการพัฒนาการประเมินตาม
สภาพจริงของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 โดย
แหลงขอมูลสําหรับงานวิจัยไดแก ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยองเขต 2 ปการศึกษา 2559 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ  และการสนทนา
กลุม  วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเน้ือหาจากการจัดสนทนากลุม  
 ผลการวิจัยพบวา รอยละ 47.13 ของครูใชวิธีการสังเกตในการประเมินนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ คอนขางบอย  และ          
รอยละ 14.94 ไมเคยปฏิบัติเลย การใชวิธีการสัมภาษณในการประเมินนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษรอยละ 36.78 ของครูปฏิบัติ
คอนขางบอยและรอยละ 16.09 ไมเคยปฏิบัติเลย การประเมินโดยใชวิธีการบันทึกผลในการประเมินนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ           
รอยละ 36.78 ปฏิบัติคอนขางบอย และรอยละ 4.60 ไมเคยปฏิบัติเลย การประเมินโดยใชแบบทดสอบในการประเมินนักเรียน              
ในวิชาภาษาอังกฤษพบวา รอยละ 91.95 ปฏิบัติเปนประจํา และรอยละ 8.05 ปฏิบัติคอนขางบอย การประเมินโดยใชวิธีการวัด
ภาคปฏิบัติในการประเมินนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษรอยละ 32.18 ไดปฏิบัติเปนประจําและรอยละ 8.05 ไมเคยปฏิบัติเลย และการ
ประเมินโดยใชวิธีการใชแฟมสะสมงานในการประเมินนักเรียนรอยละ 19.54 ปฏิบัติคอนขางบอยและไมคอยปฏิบัติ และรอยละ 32.18 
ไมเคยปฏิบัติเลย แนวทางในการพัฒนาการประเมินตามสภาพจริง คือ 1) การใชวิธีการสังเกตประเมินนักเรียน ครูควรวางแผนการ
ประเมินอยางเปนระบบและใชวิธีการสังเกตท่ีหลากหลาย 2) การใชวิธีการสัมภาษณประเมินนักเรียน  ครูควรเตรียมหัวขอท่ีใช
สัมภาษณใหหลากหลายและนักเรียนมีสิทธ์ิเลือก  และใหเวลากับนักเรียนท่ีพยายามจะสื่อสารและใหขอมูล 3) การใชวิธีการบันทึกผล
ประเมินนักเรียน  ครูควรเตรียมแบบบันทึกผลใหชัดเจน  ช้ีแจงนักเรียนไดเขาใจถึงวิธีการประเมินและใหนักเรียนไดบันทึกดวยตนเอง
ในแตละครั้ง  4) การใชวิธีการใชแบบทดสอบในการประเมินนักเรียน  ครูควรศึกษาการออกแบบทดสอบใหถูกตอง และเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการทดสอบ 5) การใชวิธีการวัดภาคปฏิบัติประเมินนักเรียน  ครูควรศึกษา หรือไดรับการอบรมการใชวิธีการวัด
ภาคปฏิบัติใหถูกตองตามวิธีการ และวัตถุประสงคของการใช  6)  การใชวิธีการใชแฟมสะสมงานประเมินนักเรียน  ครูควรเขาใจถึง
หลักการใชท่ีแทจริงของการใชแฟมสะสมงาน  และในกระบวนการใชแฟมสะสมงานครูตองช้ีแจงใหนักเรียนทราบถึงเกณฑท่ีใช
ประเมินงานของนักเรียนอยางชัดเจน  
 

คําสําคัญ : การประเมินตามสภาพจริง, แนวทางการพัฒนาการประเมินตามสภาพจริง 

 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
           ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลท่ีใชอยางแพรหลาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันท่ีองคความรูสําคัญของโลกสวน
ใหญถูกบันทึกและเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ การเสริมสราง
สมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษของ
คนไทย จัดเปนความจําเปนเรงดวนของประเทศไทยในปจจุบัน 
ในสภาวะท่ีระดับความสามารถของคนไทยในดานภาษาอังกฤษ
ยังอยูระดับต่ํามาก (สถาบันภาษาอังกฤษ, 2558, คํานํา) จาก
ความสําคัญของภาษาอังกฤษดังกลาว ประเทศไทยไดจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)   
ท่ีไดระบุไวอยางชัดเจนวา วิสัยทัศนของการศึกษาไทยท่ีพึง
ประสงคในอนาคตน้ัน “คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพ  เปนคนดี มีความสุข มีภูมิคุมกันรูเทาทันในเวทีโลก” 
ซึ่งการท่ีจะรู เทาทันเวทีโลกจําเปนตองมีทักษะการสื่อสาร      
ในภาษาตางประเทศ เ พ่ือใช เปนเครื่องมือสําคัญในการ
ติดตอสื่อสารการศึกษาการแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ  
 

 
การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของ           
ชุมชนโลกและตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลกนํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับ
ประเทศตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืน
ดีข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 190) 
 นอกจากการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียน          
มีประสิทธิภาพในดานการเรียนรูแลวยังมีดานการประเมินผล   
ท่ีเปนข้ันตอนท่ีจะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จดานการ
เรียนรู การประเมินผลเปนกระบวนการท่ีเปนระบบของการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพ่ือท่ีจะตัดสินใจใน
การท่ีจะสรุปเรื่องของจุดมุงหมายวา มีปริมาณมากนอยเทาไร 
และไดมีนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูแบบสัมฤทธ์ิผลหรือไม 
รวมท้ังเปนระบบของการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
เพ่ือการตัดสินใจครั้งสุดทาย เกย (Gay. 1996 : 6) โดยการ
ประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินผลท่ีออกแบบมาเพ่ือ 



สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมและทักษะตางๆ ท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานในสถานการณตางๆ ซึ่งสัมพันธกับโลกแหงความเปน
จริงในชีวิตประจําวัน การประเมินตามสภาพจริงจึงเนนท่ีการ
ปฏิ บัติ งานของผู เ รียนเปนสําคัญและใหความสํ าคัญแก
กระบวนการเรียนรูมากข้ึน  เพ่ือใหบรรลุซึ่งความตองการของ
ผูเรียนแตละคน  การประเมินตามสภาพจริงจึงเปดโอกาสให
ผู เ รี ยนได มี ส วนร วม ในการประ เมินผล  และออกแบบ
กระบวนการการเรียน ดังน้ันการประเมินตามสภาพจริงจึงใช
เ พ่ือการปรับปรุงการเรียนรู  และผู เรียนมีสวนรวมในการ
พัฒนาการเรียนรูในชวงการวัดยอย (Formative) แตละครั้ง 
(สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน, 2545, หนา 10) ซึ่งสอดคลองกับ 
ฮารท (Hart. 1994 : 106)  ท่ีไดใหความหมายการประเมินตาม
สภาพจริงไววา การประเมินตามสภาพจริง เปนกระบวนการเก็บ
รวบรวมและจัดเตรียมขอมูลเพ่ือปฏิบัติตามความตองการ       
ท่ีหลากหลายของการประเมินผลโดยเนนท้ังการสะทอนภาพ  
และวัดการปฏิบัติของนักเรียนจากงาน และสถานการณ         
ท่ีเก่ียวของกับชีวิตจริง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย      
ท่ีเก่ียวของกับการประเมินตามสภาพจริงพบวา การประเมิน
ตามสภาพจริงน้ันสามารถสะทอนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไพรซ (Price, 1999 อางถึงใน 
คะนึงนิจ ตัญกาญจน, 2549 หนา 30)  ไดศึกษาเรื่องการ
ประเมินผลตามสภาพจริงและผลของการประเมินตามสภาพจรงิ
ในหองเรียนขนาดกลาง พบวาการประเมินผลตามสภาพจริงถูก
นํามาใชและประเมินผลภายในหองเรียนไดดี  โดย โคล และ
คณะ (Cole, et al, 2000, pp. 8) ไดเสนอลักษณะสําคัญของ
การประเมินตามสภาพจริงไวดังน้ี 1) วัตถุประสงคของการ
กําหนดภาระงานควรชัดเจน และครูผูสอนควรรูวาทําอยางไร  
จึงจะไดผลลัพธหรือผลท่ีตองการ 2) ครูผูสอนควรออกแบบ
กิจกรรมการประเมินผลท่ีสัมพันธกับเปาหมายของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และใหนักเรียนนําความรูท่ีมีมาใช
ปฏิบัติ 3) ภาระงานท่ีนักเรียนปฏิบัติมีวิธีการปฏิบัติมากกวา
หน่ึงวิธี และ 4) เปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูเลือกช้ินงานมาเพ่ือ
การประเมิน จะเห็นไดวาการประเมินตามสภาพจริงเปนการ
ประเมินท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการประเมิน    
อีกท้ังยังเปนวิธีท่ีสามารถวัดถึงความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียน  
และสะทอนใหเห็นถึงความสามารถวาอยูในระดับใด 
 จากการศึ กษารายงานการ นิ เทศติ ดตามการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาพบวา  การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 ไดมีการวางแผนรวมกัน
โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 
และสถานศึกษาในสั ง กัดสํ า นักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 2 พบวา ในดานการจัดการเรียนการ
สอนสถานศึกษาไดมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนตามหลักสูตร แตใน

ดานการวัดผลและประเมินผลทางโรงเรียนตองการความชัดเจน 
โดยเฉพาะเรื่องการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง         
ท่ีครูผูสอนไมมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตองในการใชการ
ประเมินตามสภาพจริงในช้ันเรียน  ทําใหไมสามารถแกไขปญหา
ท่ีดานการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดข้ึนในวิชาภาษาอังกฤษ (กลุม
นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2, 2555, หนา 7)    
 จากเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพ
และเสนอแนวทางในการพัฒนาการประเมินผลตามสภาพจริง
ของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ซึ่งผล
การศึกษาคนควาในครั้งน้ี จะไดเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา 
ปรับปรุง เก่ียวกับการประเมินตามสภาพจริง เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 2 และแนวทางสําหรับครูผูสอนและผูท่ี
เก่ียวของในการวางแผนปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน และการวัดผลประเมินผล 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการประเมินผลตามสภาพจริงของ
ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 
 2.  เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการประเมินตาม
สภาพจริ งของครู ผู สอน วิชาภาษา อั งกฤษในโร ง เ รี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยองเขต 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
             1. เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยใชการประเมินตามสภาพจริง 

 2.  เปนแนวทางในการพัฒนาการประเมินตามสภาพ
จริง สําหรับนําไปปรับใชในรายวิชาอ่ืน 

 

ขอบเขตการวิจัย  
 1.  ประชากร 
 กลุมประชากรท่ีใช ในการศึกษาครั้ ง น้ี  ไดแก 
ครูผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จํานวน 
98 คน 
 
 



 2.  ขอบเขตเวลา 
   การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 

2559  – กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
3.  ขอบเขตดานเนื้อหา  

 การวิจัยครั้งน้ี ศึกษาเฉพาะสภาพและการเสนอ
แนวทางในการพัฒนาการประเมินตามสภาพจริงของครผููสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 1.   ระเบียบวิธีวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Method) มี วั ต ถุประสงค เ พ่ือ  1)  เ พ่ือศึ กษาสภาพการ
ประเมินผลตามสภาพจริงของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 2 และ 2) เพ่ือเสนอแนวทางการ
พัฒนาการประเมินตามสภาพจริงของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต  ประชากรท่ีใชกลุมประชากรท่ีใช               
ในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนประถมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 จํานวน 98 คน (ไดรับแบบสอบถามกลับคืน
จํานวน 87 ฉบับ) เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 1) เครื่องท่ี
ใชในการเก็บขอมูลระยะท่ี 1 คือ แบบสอบถามท่ีผู วิจัยได
พัฒนาข้ึนเพ่ือศึกษาสภาพการประเมินตามสภาพจริงของ
ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2                 
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  ครอบคลุม
วิธีการประเมินตามสภาพจริงท้ัง 6 วิธี ไดแก วิธีการสังเกต 
วิธีการสัมภาษณ วิธีการบันทึก วิธีการใชแบบทดสอบ วิธีวัด
ภาคปฏิบัติ และวิธีการใชแฟมสะสมงาน วิเคราะหโดยการ
คํานวณคาความถ่ี และคํานวณคารอยละ  2 ) แบบบันทึก
ประเด็นการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพ่ือหาแนวทาง
ในการพัฒนาการประเมินตามสภาพจริง  โดยเปนแบบบันทึก
ท้ังหมด 7 ดาน  ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ดานการใชวิธีการสังเกต ดานการใชวิธีการ
สัมภาษณ ดานวิธีการบันทึก ดานวิธีการใชแบบทดสอบ ดานวิธี
วัดภาคปฏิบัติ และดานวิธีการใชแฟมสะสมงาน  วิเคราะห
ขอมูลโดยวิเคราะหเน้ือหาจากการจัดสนทนากลุม 
 2.  ขั้นตอนการวิจัย  
  2.1  สรางแบบสอบถาม ท่ีใชในการเก็บขอมูล
ระยะท่ี 1 สรางแบบสอบถามโดยครอบคลุมถึงวิธีการประเมิน
ตามสภาพจริงในการสอนวิชาภาษาอังกฤษท้ังหมด 6 วิธีไดแก 

การใชวิธีการสังเกต  การใชวิธีการสัมภาษณ  การใชวิธีการ
บันทึก  การใชแบบทดสอบ  การใชวิธีวัดภาคปฏิบัติ และการใช
แฟมสะสมงาน นําแบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิและ
อาจารย  ท่ีปรึกษาเพ่ือหาคุณภาพและนํามาปรับเน้ือหาและ           
หาคาความสอดคลอง และนําไปใชกับประชากร  
 2.2  จัด ทําแบบบันทึกประเด็นการสนทนา          
แบบกลุม ผูวิจัยไดนําผลท่ีไดจากแบบสอบถามการศึกษาสภาพ
การประเมินตามสภาพจริงในการสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
โร ง เ รี ยนประถม สั ง กัดสํ า นั กงาน เขต พ้ืน ท่ีการศึ กษา
ประถมศึกษาระยองเขต 2 มาสรางแบบบันทึกขอมูลในการ
จัดการสนทนาแบบกลุม โดยเปนแบบบันทึกแบบตารางท้ังหมด 
7 ดานคือ ดานการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ               
ในโรงเรียนประถม สัง กัดสํา นักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ดานการใชวิธีการสังเกต ดานการใช
วิธีการสัมภาษณ ดานวิธีการบันทึก ดานวิธีการใชแบบทดสอบ 
ดานวิธีวัดภาคปฏิบัติ และดานวิธีการใชแฟมสะสมงาน 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
 3.1  การเก็บขอมูลระยะท่ี 1 คือ เ พ่ือศึกษา
สภาพการการประเมินตามสภาพจริงของครูผู สอนวิชา
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 โดยผู วิจัยไดแจก
แบบสอบถามไปโดยใชวิธีการแจกดวยตนเองจํานวน 98 ฉบับ 
และไดคืนมาจํานวน 87 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.76 
 3.2  การเก็บขอมูลระยะท่ี 2 คือ การจัดการ
สนทนาแบบกลุม โดยผูใหขอมูลประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน  9  คน  ไดแก  อาจารยระดับมหาวิทยาลัย  คณะ            
ครุศาสตร 1 คน  ศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษ           
1 คน และครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 7 คน โดยไดเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

ผลการวิจัย  
 1.  การศึกษาสภาพการการประเมินตามสภาพจริง
ของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 
 1.1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามเปน
เพศชาย  17 คน คิดเปนรอยละ 19.54 และเปนเพศหญิง
จํานวน 70คน คิดเปนรอยละ 80.46 ของผูใหขอมูลท้ังหมด   
โดยผู ใหขอมูลมีอายุอยูระหวาง 23-32 ป จํานวน 40 คน            
คิดเปนรอยละ 45.98 ดานระดับการศึกษา ครูจบปริญญาตรี
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 74.71 โดยมีครูท่ีจบสาชาการ
สอนภาษาอังกฤษจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 75.86 ดาน
ประสบการณในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ชวงระยะ1-10 ป  
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 50.57 ดานประเภทของโรงเรียน  



แบงเปนโรงเรียนเอกชนจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.90 และ
โรงเรียนรัฐบาล จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 93.10 ของ
ท้ังหมด  ระดับช้ันท่ีสอนครูบางทานไดสอนมากกวา 1 ช้ันเรียน  
ซึ่งไดขอมูลดังน้ี จํานวนช้ันท่ีครูสอนมากท่ีสุดคือ ประถมศึกษา 
ปท่ี 5 จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 75.86  ดานการผานการ
อบรมเรื่องการประเมินตามสภาพจริงมีผูเคยผานการอบรม
จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 90.80 และไมเคยผานการอบรม
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.20 ของท้ังหมด  ดานแหลงการ
เรียนรูดานการประเมินตามสภาพจริงมีผูใหขอมูลไดจากการ
เรียนจํานวน  79 คน จากการอบรมจํานวน 79 คน และแหลง
อ่ืนๆ เชน อินเตอรเน็ต การอานหนังสือคนควา จํานวน 11 คน   
 1.2  ความถ่ีของการใช วิ ธีการสังเกตในการ
ประเมินนักเ รียน ช้ันประถมศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษ                
มีดังตอไปน้ี  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังหมด 87 คน 
พบวา จํานวน 41 คน (รอยละ 47.13)  ปฏิบัติคอนขางบอย 
รองลงมาคือ จํานวน 33 คน (รอยละ 39.76)  ปฏิบัติเปน
ประจํา  และจํานวน 13 คน (รอยละ14.94) ไมเคยปฏิบัติเลย  
โดยมีสาเหตุไมไดปฏิบัติเลยเน่ืองมาจาก จํานวน 5 คน (รอยละ 
38.46) ไมมีความเขาใจในการใชวิธีการสังเกตในการประเมิน
นักเรียน  และ จํานวน 8 คน (รอยละ 61.54) ใหเหตุผลวาไมมี
ความรูดานการประเมิน โดยระยะเวลาท่ีผูตอบแบบสอบถามใช
วิธีการสังเกตในการประเมินนักเรียนในช้ันเรียนภาษาอังกฤษน้ัน  
จํานวน 27 คน (รอยละ 36.49) ใชวิธีการสังเกตมา 1-5 ป  
รองลงมาคือ จํานวน 26 คน (รอยละ 35.14) ใชวิธีการสังเกตมา 
6-10 ป  โดย จํานวน 20 คน (รอยละ 27.03)  มีการใช
แบบฟอรมในการประเมิน  และท่ีเหลือจํานวน 54 คน (รอยละ
72.97) ไมไดมีการใชแบบฟอรมในการประเมินนักเรียน 
 1.3  ความถ่ีของการใชวิธีการสัมภาษณในการ
ประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษมี
ดังตอไปน้ี จากผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังหมด 87 คน 
พบวา จํานวน 32 คน (รอยละ 36.78) ปฏิบัติคอนขางบอย  
รองลงมาคือ จํานวน 17 คน (รอยละ 19.54 ) ไดปฏิบัติและไม
ปฏิบัติพอๆ กัน และ จํานวน 14 คน (รอยละ 16.09) ไมเคย
ปฏิบัติเลย โดยผูตอบแบบสอบถามไดใหสาเหตุท่ีไมเคยปฏิบัติ
เลย ดังน้ี จํานวน 6 คน (รอยละ 42.86) ใหเหตุผลวาไมมีเวลา  
และรองลงมาคือ จํานวน 4 คน (รอยละ 28.57) ใหเหตุผลวา             
มีความยุงยาก โดยระยะเวลาท่ีผูตอบแบบสอบถามไดใชวิธีการ
สัมภาษณในการประเมินน้ัน จํานวน 24 คน (รอยละ 32.88) ใช
วิธีการสัมภาษณมา 6-10 ป และรองลงมาคือ จํานวน 19 คน 
(รอยละ 26.03 ) ใชวิธีการสัมภาษณมา 1-5 ป  
 1.4  ความถ่ีของการใชวิธีการบันทึกผลในการ
ประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษมี
ดังตอไปน้ี  จากผูตอบแบบสอบจํานวนท้ังหมด 87 คน พบวา 
จํานวน 32 คน (รอยละ 36.78) ปฏิบัติคอนขางบอย รองลงมา

คือ จํานวน 26 คน (รอยละ 29.89 ) ปฏิบัติเปนประจํา โดยมี
จํานวน 4 คน (รอยละ 4.60) ไมเคยปฏิบัติเลย โดยท้ัง 4 คนให
เหตุผลดังน้ี จํานวน 3 คน (รอยละ 75) ใหเหตุผลวาไมมีความรู
ดานการประเมินและรองลงมาคือ จํานวน 1 คน (รอยละ 25) 
ใหเหตุผลวาไมมีเวลา โดยระยะเวลาท่ีผูตอบแบบสอบถามไดใช
วิธีการบันทึกผลในการประเมินนักเรียนมาน้ัน จํานวน 27 คน 
(รอยละ 32.53  ) ใชวิธีการบันทึกผลในการประเมินนักเรียนมา 
6-10 ป รองลงมาคือ จํานวน 20 คน (รอยละ 24.10 ) ใชวิธีการ
บันทึกผลในการประเมินนักเรียนมา 1-5 ป   
 1.5  ความถ่ีของการใชวิธีการใชแบบทดสอบ             
ในการประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษ    
มีดังตอไปน้ี  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังหมด 87 คน 
พบวา จํานวน 80 คน (รอยละ 91.95 ) ปฏิบัติเปนประจํา  
จํานวน 7 คน (รอยละ  8 .05) ปฏิบัติคอนขางบอย โดย
ระยะเวลาท่ีผูตอบแบบสอบถามไดใชแบบทดสอบในการ
ประเมินนักเรียนมาน้ัน จํานวน 29 คน (รอยละ 33.33)        
ใชแบบทดสอบมา 1-5 ป  รองลงมาคือ จํานวน 26 คน (รอยละ 
29.88  โดยมีการใชประเภทของแบบทดสอบท้ังแบบปรนัยและ
อัตนัย จํานวน 87 คน (รอยละ 100) 
 1.6 ความถ่ีของการใช วิธีการวัดภาคปฏิบัต ิ            
ในการประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษ              
มีดังตอไปน้ี จากผูตอบแบบสอบจํานวนท้ังหมด 87 คน พบวา 
จํานวน 28 คน (รอยละ 32.18) ปฏิบัติเปนประจํา รองลงมาคือ 
จํานวน 20 คน(รอยละ 22.99) ปฏิบัติคอนขางบอย และจํานวน 
7 คน (รอยละ 8.05) ไมเคยปฏิบัติเลย โดยใหเหตุผลท่ีไมปฏิบัติ
เลยดังน้ี จํานวน 4 คน (รอยละ 57.14) ใหเหตุผลวามีความ
ยุงยาก รองลงมาคือจํานวน 2 คน (รอยละ 28.57) ใหเหตุผลวา
ไมมีเวลา และจํานวน 1 คน (รอยละ14.29) ใหเหตุผลวาไมมี
ความรูดานการประเมิน โดยระยะเวลาท่ีไดใชวิธีการบันทึกผล
ในการประเมินนักเรียนมาน้ัน จํานวน 22 คน (รอยละ 27.5)  
ใชมา 1-5 ป  และรองลงมาคือจํานวน 17 คน (รอยละ 21.25) 
ใชมา 6-10ป  
 1.7  ความถ่ีของการใชวิธีการใชแบบทดสอบ           
ในการประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษ    
มีดังตอไปน้ี  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังหมด 87 คน 
พบวา จํานวน 17 คน (รอยละ 19.54 ) ปฏิบัติคอนขางบอย 
และจํานวน 17 คน (รอยละ 19.54) ไมคอยปฏิบัติ รองลงมาคือ
จํานวน 28 คน (รอยละ 32.18) ไมเคยปฏิบัติเลย โดยใหเหตุผล
ท่ีไมปฏิบัติเลยดังน้ี จํานวน 9 คน (รอยละ 32.14)  ใหเหตุผลวา
ไมมีความเขาใจ รองลงมาคือจํานวน 8 คน (รอยละ 28.57)            
ใหเหตุผลวาไมมีความรูดานการประเมิน  จํานวน 7 คน (รอยละ
25) ใหเหตุผลวามีความยุงยาก และจํานวน 4 คน (รอยละ 
6.78) ใหเหตุผลวาไมมีเวลาโดยระยะเวลาท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ไดใชวิธีการใชแฟมสะสมงานในการประเมินนักเรียนมาน้ัน 



จํานวน 22 คน (รอยละ 37.29) ใชวิธีการใชแฟมสะสมงานมา 
6-10 รองลงมาคือจํานวน 14 คน (รอยละ 23.72) ใชวิธีการใช
แฟมสะสมงานมา 1-5 ป    
 2.  ผลการจัดสนทนาแบบกลุม เ พ่ือ เสนอแนว
ทางการพัฒนาการประเมินตามสภาพจริง 
 2.1  การใชวิธีการสังเกตในการประเมินนักเรียน 
ครูผูสอนควรวางแผนในการจัดกิจกรรมและการประเมิน
นักเรียนใหเปนระบบ  มีแบบบันทึกผลท่ีชัดเจน และใชวิธีการ
สังเกตท่ีหลากหลาย เชน เปลี่ยนจากครูเปนคนสังเกตนักเรียน
เปนเพ่ือนสังเกตเพ่ือน เปนตน  
 2.2  การใช วิ ธีการสัมภาษณในการประเมิน
นักเรียน ครูควรเตรียมหัวขอท่ีใชในการสัมภาษณใหหลากหลาย  
โดยใหเด็กมีสิทธ์ิเลือกหัวขอท่ีตนเองจะใหสัมภาษณ  เพ่ือสราง
ความผอนคลายและใหนักเรียนไมรูสึกวาเปนเรื่องท่ียากเกินไป 
และควรใหเวลากับนักเรียนในการท่ีจะความพยายามสื่อสาร
และใหขอมูล  ไมควรรีบแกไขหรือบอกคําตอบแทนนักเรียนใน
ขณะท่ีนักเรียนพยายามจะสื่อสาร 
 2.3  การใช วิ ธีการบันทึกผลในการประเมิน
นักเรียน  ควรเตรียมแบบบันทึกใหชัดเจน  ช้ีแจงใหนักเรียนได
เขาใจถึงวิธีการประเมินในแตละครั้ง ฝกใหนักเรียนเขียนบันทึก
ดวยตนเอง เชน บันทึกความรูสึกหลังจากเรียนกับครู เปนตน  
 2.4  การใชวิธีการใชแบบทดสอบในการประเมิน
นักเรียน  ครูผูสอนตองศึกษาวิธีการออกแบบทดสอบใหถูกตอง  
การใชแบบทดสอบในการวัดผลนักเรียนควรเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว ไมควรยากเกินไป ควรมีความสมเหต ุ         
สมผลกัน การท่ีนักเรียนไมสามารถทําแบบทดสอบได ไมได
หมายความวานักเรียนไมเกงวิชาภาษาอังกฤษ แตนักเรียน
อาจจะไมถนัดดานทักษะการอานเทาน้ัน  
 2.5  การใชวิธีการวัดภาคปฏิบัติในการประเมิน
นักเรียน โรงเรียนควรจัดชวงโมงการสอนภาษาอังกฤษใหตรง
ตามท่ีกระทรวงไดมีนโยบายออกมาคือ 5 คาบตอสัปดาหเพ่ือให
ครูและนักเรียนมีเวลาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
รวมท้ังมีการจัดอบรมเพ่ือใหครูสามารถออกแบบการประเมินได
อยางถูกตอง  และใชวิธีการวัดภาคปฏิบัติใหสอดคลองกับทักษะ
ในการจัดการเรียนสอน ไดแก ทักษะการฟงทักษะการพูด 
ทักษะการอานและทักษะการเขียน  
 2.6  การใช วิ ธีการใชแฟมสะสมงานในการ
ประเมินนักเรียน ครูตองเขาใจถึงหลักการท่ีแทจริงของการใช
แฟมสะสมงาน  โดยแฟมสะสมงานใชเพ่ือในการประเมินไมไดมี
ไวเพ่ือใหนักเรียนนําไปทบทวน แตใชเพ่ือใหนักเรียนเห็นถึง
พัฒนาการดานการทํางานของตนเอง  โดยกระบวนการในการ
ใชแฟมสะสมงานน้ันครูตองมีการช้ีแจงใหนักเรียนทราบถึง
เกณฑท่ีจะใชประเมินงานของนักเรียนอยางชัดเจน 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาสภาพการประเมินตามสภาพจริง
ของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  

 ตอนท่ี 1. ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  
 ผูใหขอมูลเปนเพศชาย 17 คน  คิดเปนรอยละ 
19.54 และเปนเพศหญิงจํานวน 70คน คิดเปนรอยละ 80.46 
ของผูใหขอมูลท้ังหมด โดยผูใหขอมูลมีอายุอยูระหวาง 23-32 ป 
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 45.98  ดานระดับการศึกษา ครู
จบปริญญาตรีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 74.71 โดยมีครู               
ท่ีจบสาขาดานการสอนภาษาอังกฤษ 66 คน คิดเปนรอยละ 
75.86 ดานประสบการณในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชวงระยะ
1-10 ป  จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 50.57 ดานประเภท
ของโรงเรียน  แบงเปนโรงเรียนเอกชนจํานวน 6 คน คิดเปน 
รอยละ 6.90 และโรงเรียนรัฐบาล จํานวน 81 คน คิดเปน           
รอยละ 93.10 ของท้ังหมด  ระดับช้ันท่ีสอนครูบางทานไดสอน
มากกวา 1 ช้ันเรียน  ซึ่งไดขอมูลดังน้ี จํานวนช้ันท่ีครูสอนมาก
ท่ีสุดคือ ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 
75.86 ดานการผานการอบรมเรื่องการประเมินตามสภาพจริง  
มีผูเคยผานการอบรมจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 90.80 และ
ไมเคยผานการอบรมจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.20 ของ
ท้ังหมด  ดานแหลงการเรียนรูดานการประเมินตามสภาพจริง          
มีผูใหขอมูลไดจากการเรียนจํานวน 79 คน จากการอบรม
จํานวน 79 คน และแหลงอ่ืนๆ เชน อินเตอรเน็ต การอาน
หนังสือคนควา จํานวน 11 คน 
 ตอนท่ี 2 สภาพการใชการประเมินตาม          
สภาพจริง 
 1)  การประเมินโดยใช วิ ธีการสังเกตในการ
ประเมินนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษรอยละ 47.13 ปฏิบัติ
คอนขางบอย  และรอยละ 14.94 ไมเคยปฏิบัติเลย โดยให
เหตุผลท่ีไมปฏิบัติเพราะไมมีความเขาใจ และไมมีความรูดาน
การประเมิน   
 2) การประเมินโดยใชวิธีการสัมภาษณในการ
ประเมินนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษรอยละ 36.78 ปฏิบัติ
คอนขางบอยและรอยละ 16.09 ไมเคยปฏิบัตเิลย โดยใหเหตุผล
วา ไมมีเวลา มีความยุงยาก ไมมีความรูดานการประเมิน และ
เหตุผลอ่ืนๆ ไดแก ขอจํากัดดานจํานวนนักเรียนท่ีมาก อาจทํา
ใหเสียเวลา    
 3)  การประเมินโดยใชวิธีการบันทึกผลในการ
ประเมินนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษรอยละ 36.78 ปฏิบัติ
คอนขางบอย และรอยละ 4.6  ไมเคยปฏิบัติเลย โดยใหเหตุผล
ท่ีไมปฏิบัติเลยวา ไมมีเวลาและไมมีความรูดานการประเมิน   
 



 4)  การประเมินโดยใชแบบทดสอบในการ
ประเมินนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษพบวา รอยละ 91.95 
ปฏิบัติเปนประจํา และรอยละ 8.05 ปฏิบัติคอนขางบอย  โดย
ไมมีครูทานใดไมใชวิธีน้ีในการประเมินนักเรียน   
 5) การประเมินโดยใชวิธีการวัดภาคปฏิบัติในการ
ประเมินนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษรอยละ 32.18 ไดปฏิบัติ
เปนประจําและ 8.05 ไมเคยปฏิบัติเลย โดยใหเหตุผลวา ไมมี
เวลา มีความยุงยากและไมมีความรูดานการประเมิน  
 6)  การประเมินโดยใชวิธีการใชแฟมสะสมงาน             
ในการประเมินนักเรียนรอยละ 19.54 ปฏิบัติคอนขางบอยและ
ไมคอยปฏิบัติ และ 32.18 ไมเคยปฏิบัติเลย โดยใหเหตุผลวา  
ไมมีความเขาใจ ไมมีความรูดานการประเมิน การประเมินมี
ความยุงยาก และไมมีเวลา  
 2.  ขอเสนอแนวทางในการพัฒนาการประเมินตาม
สภาพจริงของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเ รียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2  
 2.1 การใชวิธีการสังเกตประเมินนักเรียน ครูควร
วางแผนการประเมินอยางเปนระบบและใช วิธีการสังเกต                 
ท่ีหลากหลาย 
 2.2 การใชวิธีการสัมภาษณประเมินนักเรียน  ครู
ควรเตรียมหัวขอท่ีใชสัมภาษณใหหลากหลายและนักเรียนมีสิทธ์ิ
เลือก  และใหเวลากับนักเรียนท่ีพยายามจะสื่อสารและใหขอมูล  
 2.3 การใชวิธีการบันทึกผลประเมินนักเรียน  ครู
ควรเตรียมแบบบันทึกผลใหชัดเจน  ช้ีแจงนักเรียนไดเขาใจถึง
วิธีการประเมินและใหนักเรียนไดบันทึกดวยตนเองในแตละครั้ง  
 2.4 การใชวิธีการใชแบบทดสอบในการประเมิน
นักเรียน  ครูควรศึกษาการออกแบบทดสอบใหถูกตอง และ
เปนไปตามวัตถุประสงคของการทดสอบ  
 2.5 การใชวิธีการวัดภาคปฏิบัติประเมินนักเรียน  
ครูควรศึกษา หรือไดรับการอบรมการใชวิธีการวัดภาคปฏิบัติให
ถูกตองตามวิธีการ และวัตถุประสงคของการใช   
 2.6 การใช วิ ธีการใชแฟมสะสมงานประเมิน
นักเรียน  ครูควรเขาใจถึงหลักการใชท่ีแทจริงของการใชแฟม
สะสมงาน  และในกระบวนการใชแฟมสะสมงานครูตองช้ีแจงให
นักเรียนทราบถึงเกณฑท่ีใชประเมินงานของนักเรียนอยาง
ชัดเจน  
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 ในการอภิปรายผล  ผูวิจัยจะอภิปรายผลเชิงปริมาณ  
และนําประเด็นขอมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนาแบบกลุมมา
สนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ  โดยอภิปรายผลการเปนรายดาน 
ดังน้ี        

 ดานการใชวิธีการประเมินผลตามสภาพจริงในการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2  
 วิธีท่ี 1 การใชวิธีการสังเกตในการประเมินนักเรียน  
ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ กลาวคือ การประเมินผลในวิชา
ภาษาอังกฤษโดยใชประสาทสัมผสัอยางใดอยางหน่ึง หรือหลาย
อยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เขาไปสัมผัส
โดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ โดยมีจุดประสงคท่ีจะหาขอมูล  
ซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งน้ันๆ โดยไมใสความคิดเห็นของ             
ผูสังเกตลงไป และมกีารกําหนดเครื่องมือในการสังเกต เพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูลหรือพฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ  ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ครูสวนใหญ            
ใชวิธีการสังเกตคอนขางบอย โดยมีขอมูลจากการสนทนากลุม
แสดงเหตุผลวาการสังเกตท่ีครูใชในช้ันเรียนน้ันเปนการสังเกต
เพ่ือดูภาพรวมของช้ันเรียน ไมใชการสังเกตท่ีมีแบบบันทึกอยาง
เปนทางการเพ่ือสังเกตนักเรียนเปนรายบุคคล อยางไรก็ตาม            
ยังมีครูบางสวนท่ีไมใชวิธีการสังเกตในการประเมินนักเรียนเลย 
โดยใหเหตุผลท่ีไมปฏิบัติเ น่ืองมาจากไมมีความรูดานการ
ประเมิน โดยผลการหาความสัมพันธระหวางวุฒิการศึกษากับ
การใชวิธีการสังเกตในการประเมินนักเรียนพบวา  วุฒิการศึกษา
ของครูท่ีจบสาขาการสอนภาษาอังกฤษมาน้ันมีผลตอการใชการ
ประเมินนักเรียนในการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยจากการ
สนทนากลุม ไดมีการอภิปรายขอเสนอแนะไววา ควรเพ่ิมเติม
รูปแบบการสังเกตใหมีความหลากหลายมากข้ึน เชน เพ่ิมเติม
จากเดิมท่ีครูเปนผูสังเกตนักเรียน ใหนักเรียนสังเกตเพ่ือน
นักเรียน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับนาตยา  ปลันธนานนท (2545, 
หนา 215) ท่ีไดกลาวไววา การสังเกตของครู  เปนการรวบรวม
ขอมูลตางๆ จากการประเมิน  วิธีหน่ึงท่ีดีคือการสังเกตของครู  
ครูยิ่งมีความใกลชิดเด็กมากเทาใด การรวบรวมขอมูลจากการ
สังเกตของครูก็จะยิ่งมีความตรงมากเทาน้ัน  ในการสังเกตครู          
จะเลือก “จับตา” ดูเด็กในมาตรฐาน  มาตรฐานชวงช้ันบางขอ 
ท่ีตองการจากการท่ีเขาอยูในโรงเรียนในแตละวัน  ลักษณะการ
สังเกตควรเปนการดูรองรอยมากกวาท่ีจะสังเกตอยางเปน
ทางการท่ีจะตองออกมาแบบเครื่องมือการสังเกตโดยเฉพาะ  
หรือถาจะใชเครื่องมือการสังเกต  ก็อาจเปนบันทึกประจําวัน  
  วิธีท่ี 2 การใชวิธีสัมภาษณในการประเมินนักเรียน            
ในวิชาภาษาอังกฤษโดยการตั้งคําถามงายๆ เพ่ือสัมภาษณ
นักเรียนโดยอาจมีรูปแบบท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได 
โดยใชการสนทนาโตตอบกันและกัน ตามท่ีชัยวัฒน  สุทธิรัตน 
(2553, หนา 218) ไดกลาวถึงการประเมินโดยใชวิธีการ
สัมภาษณไววา การสัมภาษณเปนวิธีการประเมินโดยตั้งคําถาม
งายๆ ไมซับซอนเกินไป  สามารถสัมภาษณผูเรียนแตละคนไดท้ัง
รูปแบบท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการ นิยมใชประเมินผลการ
เรียนรูดานความรู ความเขาใจ ในระดับท่ีสูงกวาความรูความจํา  



และดานความรูสึกนึกคิดท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือ ทัศนคติ 
คานิยมท่ีผูเรียนยึดถือตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง รวมท้ังการเห็นคุณคาใน
เรื่องตางๆ จากขอมูลท่ีได พบวา ครูสวนใหญใชวิธีการสัมภาษณ
คอนขางบอย  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการสัมภาษณเปนวิธีหน่ึงท่ีจะ
สามารถประเมินทักษะการพูดและเปนการเก็บขอมูลจาก
นักเรียนไดในเวลาเดียวกัน โดยจากการสนทนากลุม  ครูสวน
ใหญมักจะเลือกหัวขอการสัมภาษณท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนตัว
ของนักเรียน และการใหนักเรียนสะทอนความรูสึกจากการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือนํามาเปนแนวทางสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนในครั้งตอไป แตผลจากการวิเคราะหขอมูล มีจุด 
ท่ีนาสังเกตคือ มีครู 1 คน ไมเคยใชวิธีการสัมภาษณในการ
ประเมินนักเรียนเลยโดยใหเหตุผลวามีขอจํากัดวาในข้ันเรียน   
มีนักเรียนจํานวนมาก อาจทําใหเสียเวลาในการสัมภาษณ และ
ผลจากการสนทนากลุมสะทอนใหเห็นวาจากการใชวิธีการ
สัมภาษณในการประเมินมีขอจํากัดเกิดข้ึน ไดแก นักเรียนคิดวา
ประเด็นคําถามยากเกินไป ไมสามารถเขาใจและตีความหมายได
ท้ังหมด จึงขาดความมั่นใจในการตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษ 
ทําใหสื่อสารโตตอบไดเปนคําๆ ไมสามารถสื่อสารเปนประโยค
ได  โดยผลจากการหาความสัมพันธวุฒิการศึกษาของครูท่ีจบ
สาขาการสอนภาษาอังกฤษมาน้ันมีผลตอการใชวิธีการสัมภาษณ
ในการประเมินนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ 
 วิธีท่ี 3 การใชวิธีการบันทึกผลในการประเมินนักเรียน 
โดยใชการบันทึกพฤติกรรมหรือเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในวิชา
ภาษาอังกฤษ  โดยครูหรือนักเรียนจะบันทึกขอความสั้นๆ 
เก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน  หรือนักเรียนจะเปนผูบันทึกเพ่ือสะทอนถึง
สิ่งท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอน จากการเก็บรวบรวมขอมูล
พบวา ครูสวนใหญมีการบันทึกผลในการประเมินนักเรียน
คอนขางบอย โดยใช วิ ธีบันทึกผลในการประเมินนักเรียน 
ครูผูสอนไดใชท้ังสองรูปแบบ ไดแก ครูเปนผูบันทึกและนักเรียน
เปนผูบันทึก  โดยครูจะบันทึกพฤติกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใน            
ช้ัน เรียน และบันทึกสิ่ ง ท่ี นักเรียนไมสามารถทําไดตาม
วัตถุประสงคในการสอนภาษาอังกฤษแตละครั้ง  สวนวิธีการให
นักเรียนบันทึกจะเปนการบันทึกความรูสึกในการเรียนแตละครั้ง
วารูสึกอยางไร  อยากใหครูปรับปรุงเรื่องใดและตนเองควร
ปรับปรุงในเรื่องใด  เพ่ือเปนแนวทางท้ังในการพัฒนาการเรียน
การสอนของครูและพัฒนาการเรียนของนักเรียน  ซึ่งจากการใช
รูปแบบการประเมินน้ีไมพบวามีปญหาหรืออุปสรรคใดๆ อยางไร
ก็ตาม ยังมคีรูบางสวนไมเคยใชวิธีการประเมินโดยใชการบันทึก
ผลเลย โดยเหตุผลของครูท่ีไมเคยปฏิบัติเลยเน่ืองมาจากไมมี
ความรูดานการประเมินดวยวิธีบันทึกผล ดังน้ัน ครูควรศึกษา
หลักการประเมินผลดวยวิธีบันทึกผล ดังท่ีชัยวัฒน  สุทธิรัตน 
(2553, หนา 219)  ไดกลาวถึงการบันทึกผลไววา เปนวิธีการ
รวบรวมขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับตัวผูเรียนท้ังในดานความรู 
ความคิด ความสามารถพิเศษ ความถนัด ความสนใจ และ          

การแสดงออกของพฤติกรรมลักษณะตางๆ ท้ังท่ีพึงประสงคและ
ไมพึงประสงค  ซึ่งเปนประโยชนตอการวางแผนการเรียนรู  และ
แนวทางพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  
โดยผลจากการหาความสัมพันธวุฒิการศึกษาของครูท่ีจบสาขา
การสอนภาษาอังกฤษมีผลตอการใชวิธีการบันทึกผลในการ
ประเมินนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ 
 วิธีท่ี 4 การใชวิธีการใชแบบทดสอบในการประเมิน
นักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใชคําถามเก่ียวกับการนํา
ความรูไปใชในสถานการณตางๆ  เพ่ือประเมินผลการเรียนรูดาน
ความรูความเขาใจ  การฝกทักษะและกระบวนการนําความรูไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชน  พบวา  ครูสวนใหญไดปฏิบัติเปน
ประจําและยังเปนวิธีประเมินท่ีครูเลือกใชมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ปฏิ บัติคอนขางบอย โดยไมมีครูทานใดไม เคยไมปฏิ บัติ         
ซึ่งท้ังหมดไดใชแบบทดสอบท่ีเปนท้ังอัตนัยและปรนัยในการ
ทดสอบนักเรียน โดยใหเหตุผลวาเปนวิธีท่ีสะดวก และสามารถ
ใชในการวัดทักษะการอานไดเปนอยางดี แตถึงแมวาการใช
แบบทดสอบจะเปนวิธีท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด ก็ยังมีขอจํากัด
บางประการ กล าวคือ  เ น่ืองจากในการ วัดผลดวยการ                
ทําแบบทดสอบ  นักเรียนจะตองอานเน้ือหารวมถึงขอคําถาม
และคําตอบในแบบทดสอบดวยตนเอง  ดังน้ันนักเรียนท่ีขาด
ทักษะดานการอานจะไมสามารถทําแบบทดสอบได  ซึ่งจากการ
สนทนากลุมไดมีการใหแนวทางในการแกไขปญหาวาครูผูสอน
ควรออกแบบแบบทดสอบใหถูกตอง  และวัดผลนักเรียนตาม
จุดประสงคท่ีตั้งไว  แบบทดสอบไมควรมีความยากจนเกินไป 
และการท่ีนักเรียนทําแบบทดสอบไมได ไมไดหมายความวา
นักเรียนไมมีความรูภาษาอังกฤษ แตอาจเปนเพราะนักเรียนขาด
ทักษะดานการอาน ซึ่งสอดคลองกับกรมสามัญ (2541, หนา 7) 
ท่ีไดกลาวถึงแบบทดสอบไววา  แบบทดสอบคือชุดของคําถาม          
ท่ีสรางข้ึนมา  ใชเปนสิ่งเราใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีตองการ
โดยครูสามารถสังเกตและวัดได  แบบทดสอบมีหลายประเภท
แลวแตจะใชเกณฑในการจําแนกชนิดใด เชน แบบทดสอบความ
เรียง  เปนแบบทดสอบท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดตอบอิสระ            
ในระยะเวลาท่ีกําหนดให  ซึ่งแบบทดสอบประเภทน้ีจะวัด
ความสามารถหลายๆ ดาน เชน ความคิดเห็น ความสามารถ
ทางการใชภาษา ความสามารถในการเขียน ฯลฯ เปนตน           
โดยผลจากการหาความสัมพันธวุฒิการศึกษาของครูท่ีจบสาขา
การสอนภาษาอังกฤษมาน้ันไมมีผลตอการใช วิ ธีการใช
แบบทดสอบในการประเมินนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ท้ังน้ี
อาจเน่ืองมาจากครูท่ีไมจบสาขาการสอนใหเหตุผลวาเคยผาน
การอบรมวิธีการออกแบบขอสอบในการประเมินนักเรียน  
 วิธีท่ี 5 การใชวิธีวัดภาคปฏิบัตใินการประเมินนักเรียน 
เปนการวัดความสามารถในการปฏิบัติของนักเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษ  โดยปฏิบัติตามจุดประสงคการเรียนรูโดยประเมิน
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของนักเรียน  ซึ่งครูจะใชวิธีการสังเกต



ความถูกตองของภาษา  ความคลองแคลวทางภาษาและ
ความคิดสรางสรรค  พบวา ครูสวนใหญใชวิธีวัดภาคปฏิบัติเปน
ประจํารองลงมาคือปฏิบัติคอนขางบอย  โดยจากการจัดสนทนา
แบบกลุม ครูใหขอมูลวา ครูไดใชวิธีการวัดภาคปฏิบัติกับทักษะ
ตางๆ ของนักเรียน เชน ใชในการประเมินทักษะการพูดทาง
ภาษาอังกฤษ  โดยใหพูดกับเพ่ือนนักเรียนดวยกัน พูดกับ
ครูผูสอนหรือกับครูตางชาติ  โดยมีครูบางทานใหขอมูลวา           
ท่ีโรงเรียนไมมีครูตางชาติ ครูไดสงเสริมโอกาสใหแกนักเรียน 
โดยใหสนทนาผานโปรแกรมสนทนาออนไลนกับชาวตางชาติ
แทน อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดในบางเรื่องท่ีครูไมสามารถใช
วิธีน้ีในการประเมินนักเรียนได เชน บางโรงเรียนมีจํานวน
นักเรียนในแตละช้ันเรียนคอนขางมากทําใหไมสามารถประเมิน
ไดอยางท่ัวถึง รวมท้ัง ครูไมมีความเขาใจในวิธีการประเมิน 
อยางถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับ กรมสามัญศึกษา (2541, หนา 7) 
เปนการวัดความสามารถในการปฏิบัติงานของนักเรียนตาม
จุดประสงคการเรียนรูโดยประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกของ
นักเรียน  ซึ่ งครูจะใช วิ ธีการสั งเกตความถูกตอง ความ
คลองแคลว ความรวดเร็ว และความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติ 
เปนตน โดยผลจากการหาความสัมพันธวุฒิการศึกษาของครูท่ี
จบสาขาการสอนภาษาอังกฤษมาน้ันมีผลตอการใชวิธีการวัด
ภาคปฏิบัติในการประเมินนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ 
 วิธีท่ี 6 การใชวิธีการใชแฟมสะสมผลงานในการ
ประเมินนักเรียน โดยเก็บรวบรวมผลงานช้ินงานในวิชา
ภาษาอังกฤษท่ีเปนหลักฐานเชิงประจักษท่ีแสดงถึงผลของการ
ปฏิ บัติ งาน ความพยายาม และพัฒนาการด านความรู
ความสามารถท่ีสามารถนํามาประกอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเรียนแตละคนใหมีความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน จากผลการ
วิเคราะหขอมูล พบวา วิธีการใชแฟมสะสมผลงานในการ
ประเมินนักเรียนเปนวิธีท่ีครูสวนใหญไมเคยปฏิบัติโดยใหเหตุผล
วาเปนวิธีท่ียุงยาก และไมมีเวลา ทําใหเกิดปญหาตามมา
นักเรียนไมสามารถเก็บผลงานไดครบถวน ซึ่งมีผลตอการ
ตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียน โดยแนวทางพัฒนาและแกไข
ปญหา ไดแก ครูควรทําความเขาใจในหลักการท่ีแทจริงของ 
การใชแฟมสะสมงานตามท่ีเอกรินทร  สี่มหาศาล (2547, หนา 
30)  ไดกลาวไววา การใชแฟมสะสมงาน เปนการจัดเก็บ
ตัวอยางผลงานท่ีมีการรวบรวมไวใหเปนระบบ  และกระทํา
ตอเน่ืองตลอดชวงช้ันของหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียน   
เพ่ือใชเปนหลักฐานใหแสดงเห็นถึงความสามารถของผูเรียนใน
ดานความรูความเขาใจ และทักษะตางๆ ท่ีผูเรียนพัฒนาได
สําเร็จ ความท้ังความถนัด ความสนใจ ความพยายาม แรงจูงใจ 
และความกาวหนาทางการเรียนท่ีสามารถนํามาประกอบการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนแตละคนใหมีความนาเช่ือถือมาก
ยิ่งข้ึน  และควรช้ีแจงเกณฑการประเมินท่ีชัดเจนใหแกนักเรียน 
เพ่ือใหนักเรียนสามารถตรวจสอบพัฒนาการของตนเองไดอยาง

ตอเน่ือง  โดยผลจากการหาความสัมพันธวุฒิการศึกษาของครู 
ท่ีจบสาขาการสอนภาษาอังกฤษมาน้ันไมมีผลตอการใชแฟม
สะสมงานในการประเมินนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ  โดยครู
บางทานท่ีไมจบสาจาการสอนมาน้ันใหเหตุผลวาเคยผานการ
อบรมการใชแฟมสะสมงานมากอน  ทําใหสามารถใชแฟมสะสม
งานในการประเมินนักเรียนได  
 

ขอเสนอแนะ  
 1.  ควรมีการวิจัยถึงผลการใชการประเมินตามสภาพ
จริงในช้ันเรียนกับนักเรียนในรายวิชาตางๆ  
 2.  ควรมีการวิจัยท่ีพัฒนาความสามารถในการใชการ
ประเมินตามสภาพจริงของครูโดยใชการฝกอบรมเชิงลึก โดย
แยกตามวิธีการของการประเมินตามสภาพจริงเชน การสราง
แบบทดสอบ  การใชวิธีการสัมภาษณ  การสรางและประเมินผล
แฟมสะสมงาน การสรางเกณฑในการประเมินตามสภาพจริง 
เปนตน  
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