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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ท่ีเกีย่วของกับงานคนควานี้  ผูศึกษาไดแบงออกเปน

หัวขอตางๆ  ดงันี้ 
2.1 คะแนน  ความหมาย  และการแปลความหมาย 

 2.2 หลักการประเมินผลทั่ว ๆ ไป 
 2.3 การตัดเกรด 
 2.4 โปรแกรมสําหรับการพัฒนาระบบ 
 2.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1  คะแนน ความหมาย  และการแปลความหมาย 

2.1.1 คะแนน  และความหมาย 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2535) ไดอธิบายวา  คะแนนเปนสัญลักษณเชิงมโนทัศน 

(concept) ท่ีกําหนดใหกับส่ิงท่ีวัด  แบงเปน 2 ชนิด คือ คะแนนดิบกับคะแนนปรับ  ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามลําดับตอไปนี้ 

1) คะแนนดิบ (Raw Score) เปนคาท่ีไดจากส่ิงท่ีวัดโดยตรง ถาเปนแบบทดสอบปรนยั ปกติ
แตละขอจะมี 1 คะแนน ตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบจะให 0 คะแนน เม่ือรวม
คะแนนทุกขอท่ีตอบถูกจะเปนคะแนนท่ีไดจากการทดสอบ ฉะนั้น คะแนนดิบในกรณนีีก้คื็อจาํนวน
ขอท่ีตอบถูกนั่นเองตัวเลขคะแนนดิบมีคุณสมบัติตางจากตัวเลขท่ีช่ังวัดไดทางกายภาพ เชน เด็กชาย
หนุมสูง 180 เซนติเมตร จะสูงเทากับร้ัวบานท่ีสูง 180 เซนติเมตร นักฟุตบอลหนัก 100 กิโลกรัม จะ
หนักเปนสองเทาของนักมวยท่ีหนัก 50 กิโลกรัม  เพราะตัวเลขท่ีช่ังวัดทางกายภาพมีหนวยเทากัน 
และมีศูนยแท (true zero) แตตัวเลขคะแนนดิบมีหนวยไมเทากันและไมมีศูนยแท เด็กชายปุรัณสอบ
เลขคณิตได 0 คะแนน มิไดแปลวาเด็กชายปุรัณไมมีความรูเลขคณิตเลย หากแตเพราะไมมีขอสอบ
งายๆ ท่ีเด็กชายปุรัณตอบไดรวมอยูในแบบทดสอบนั่นตางหาก แสดงวา 0 คะแนนท่ีแปลวาไมมี
ความรูเลยน้ันจริงๆ แลวไมใชแต 0 คะแนนนั้นเปนเพียงศูนยสมมติ (arbitary zero) เทานั้น ฉะนั้น
คะแนนดิบจึงสามารถบอกไดเพียงมากกวา หรือนอยกวาเทานั้น จะบอกวามากกวาเปน 2 เทา หรือ
มากเปนคร่ึงหนึ่งของอีกตัวเลขคะแนนหนึ่งไมได 
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2) คะแนนปรับ (Derived Score) เปนตัวเลขหรือสัญลักษณท่ีปรับเปล่ียนตัวเลขคะแนนดิบ
ดวยกระบวนการทางคณิตศาสตร ซ่ึงมีวิธีการปรับเปล่ียนหลายหลากวิธี การรายงานผลการเรียนรู
นิยมใชคะแนนปรับมากกวาคะแนนดิบ เพราะตองการใหคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบเปรียบเทียบ
กันไดและทําใหคะแนนมีความหมายสมบูรณ ยิ่งข้ึน  

2.1.2 วิธีการแปลความหมาย 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2535) ไดอธิบายวิธีการแปลความหมายของคะแนนดังนี ้
คะแนนดิบจะมีความหมายตองเปล่ียนใหอยูในรูปของคะแนนปรับ ซ่ึงแปลความหมายได 

2 แบบคือ  แบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม 
1) แบบอิงเกณฑ (Criterion – referenced interpretation) เปนการแปลความหมายคะแนน

เทียบกับเกณฑ เกณฑท่ีนิยมใชเทียบกันท่ัวไปไดแกคะแนนเต็ม โดยเปล่ียนคะแนนดิบใหเปนรอย
ละของคะแนนเต็ม หมายความวา ถาแบบทดสอบมี 100 ขอ 100 คะแนนจะตอบถูกกี่ขอ กี่คะแนน
นั่นเอง เปนการแสดงถึงความรอบรูในเน้ือหาท่ีสอบหรือตามวัตถุประสงคของการสอน เพราะ
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิจะตองสรางตามวัตถุประสงคของการสอน ฉะนั้น การแปลความหมาย
แบบอิงเกณฑจึงเหมาะสําหรับแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ ซ่ึงวัดตามจุดประสงคการเรียนรู  ถา
แบบทดสอบสรางไดครอบคลุมทุกเนื้อหาท่ีสอน การเทียบกับคะแนนเต็มก็สามารถบอกไดวา
นักเรียนคนนั้นบรรลุจุดประสงคใดบางและมากนอยเพียงใด การแปลความหมายแบบอิงเกณฑนีไ้ม
เหมาะกับการประเมินผลสรุปท่ีจะตัดสินวาใครควรสอบได และสอบไดระดับคะแนนเทาใด และ
ไมนิยมใชกับแบบทดสอบมาตรฐาน 

2) การแปลความหมายแบบอิงกลุม (Norm – referenced interpretation) เปนการแปล
ความหมาย เปรียบเทียบ ความสามารถภายในกลุมท่ีสอบดวยแบบทดสอบเดียวกัน วิธีการ
เปรียบเทียบ แบบอิงกลุมท่ีงายๆ ไดแกการจัดอันดับการสอบไดเปน สอบไดท่ี เรียงตามลําดับจาก
สูงถึงตํ่าสุดหรืออาจจะแบงเปนกลุมสอบไดในอันดับสูง 1 ใน 3 (1 ใน 10) ในอันดับตํ่า 1 ใน 3 (1 
ใน 10) ก็ได สวนวิธีที่นิยมกันท่ัวไปไดแก  ระดับคะแนน (grade equivalents) คะแนนระดับอายุ 
(age equivalents) ตําแหนงเปอรเซนไตล (percentile ranks) และคะแนนมาตรฐาน (standard scores) 
ในรูปตางๆ เปนตน  การแปลความหมายแบบอิงกลุมเหมาะสําหรับแบบทดสอบอิงกลุมและเหมาะ
กับการประเมินผลสรุป แตไมเหมาะกับการประเมินผลกาวหนา 
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2.2 หลักการประเมินผลท่ัว ๆ ไป 
 2.2.1  ระบบการใหคะแนน 

คะแนน ในท่ีนี้หมายถึงคะแนนปรับ ซ่ึงมีระบบและวิธีใหหลากหลายระบบ แตอาจ
แบงเปนระบบใหญๆ ได 2 ระบบ คือ  ระบบสมบูรณ กับระบบสัมพัทธ  (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธ์ิ , 2535) 

1) ระบบสมบูรณ (Absolute System) เปนการใหคะแนนท่ีเทียบกับเกณฑสมบูรณท่ีเปน 
มาตรฐาน (absolute standard) เชน เทียบกับคะแนนเต็ม คะแนนท่ีใหตามระบบนี้จะแสดงถึงความ 
ยากงายของเนื้อหา (Content difficlty) มากกวาท่ีจะแสดงถึงความสามารถของนักเรียน การให
คะแนนดวยระบบสมบูรณไดแก คะแนนรอยละ (Percentage – correct score) และการใหเปนระดับ
คะแนน(letter grades) บางลักษณะ เชน การใหระดับคะแนนโดยตรง (direct grading) และการให
ระดับคะแนนโดยเทียบจากคะแนนรอยละ เปนตน 

2) ระบบสัมพันธ (Relative System) เปนการใหคะแนนท่ีเปรียบเทียบกันเองภายในกลุมท่ี
สอบ คะแนนท่ีใหจึงแสดงความสามารถในเชิงเปรียบเทียบกันวาใครไดคะแนนมากกวาใคร การให
คะแนนตามระบบนี้ไดแกคะแนนมาตรฐานเชิงเสนตรง (Linear Standard Score) เชน Z–Score,  T–
Score, AGCT Score และ CEEB Score เปนตน การใหคะแนนเปนตําแหนงหรืออันดับ เชนอันดับท่ี 
(Rank) Percentile Rank, Decile Rank และการใหระดับคะแนนโดยใชโคงปกติ และคะแนน
มาตรฐานตางๆ เปนตน 

2.2.2  ระดับคะแนนและการรายงานผล 
สําหรับระดับคะแนนและการรายงานผล  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2535) ไดใหขอมูล

ดังนี้ 
การรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนการประเมินผลการเรียนการสอนอยางหน่ึง ซ่ึง

จะตองใหเปนตัวอักษรหรือตัวเลขตัวเดียวท่ีเรียกวาระดับคะแนน เพื่อแสดงใหทราบวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากนอยเพียงใด บรรลุจุดประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม  การตัดสินผลการ
เรียนรูในแตละวิชานั้นไมควรใชผลการทดสอบปลายภาคการศึกษาเพียงอยางเดียว ควรพิจารณา
จากผลงานดานอ่ืนๆ ดวย เชน รายงานประกอบการศึกษา (term paper) รายงานหนังสืออาน
ประกอบ รายงานการคนควาเพิ่มเติม สอบกลางภาคการศึกษา หรือสอบยอยๆ เปนตนเพราะผลการ
เรียนรูนั้นเกิดทุกขณะ นอกจากน้ันครู อาจารยจะตองเปนผูมีคุณภาพท่ีขาวสะอาดตัดสินอยูบน
พื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษท่ีไดจากการสอบวัดหลายๆ ดาน ดานละหลายๆ คร้ัง โดยใช
เคร่ืองมือสอบวัดท่ีมีความตรง ความเท่ียงและมีประสิทธิภาพ  ปราศจากอคติสวนตัว  มิให
ความรูสึกสวนตัวเขาไปเกี่ยวของ รวมท้ังไมฟงคําบอกเลาของผูอ่ืน และไมสันนิษฐานเอาเองดวย
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การรายงานผลระดับคะแนนมีหลายวิธีท้ังในรูปเชิงปริมาณและรูปเชิงคุณภาพ  ระดับคะแนน
แบงเปน  7 ประเภท ดังนี้ 

1) ระดับคะแนนแบบรอยละ (Percentage Scale) เปนแบบเกาแกใชกันมานาน จะแบงผล
การเรียนรูหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออกเปน 100 ระดับ ต้ังแต 0 – 100 แบบนี้โดยท่ัวไปจะ
กําหนดใหผลการเรียนรูท้ังหมดหรือคะแนนเต็มของการทดสอบน้ันเทากับ 100 คะแนน และเทียบ
คะแนนท่ีสอบไดเปนรอยละ การรายงานผลเปนรอยละนี้จะอธิบายผลการเรียนรูไมคอยดีนัก เพราะ
ข้ึนอยูกับระดับความยากงายของแบบทดสอบถาขอสอบงายจะทําคะแนนไดมาก ถาขอสอบยากก็
จะทําคะแนนไดนอย นอกจากนั้นยังแบงละเอียดเกินไป คะแนนท่ีตางกันคะแนน สองคะแนนอาจ
ไมแตกตางกันก็ได เชน ระหวางคะแนน 89% กับ 90% ยากท่ีจะตัดสินวาคะแนนท้ังสองนี้แตกตาง
กัน 

2) ระดับคะแนนแบบได – ตก (Pass – Fail Scale) แบบนี้จะแบงผลการเรียนรูออกเปน 2 
ระดับ คือ 

P = ได (Pass) 
F = ตก (Fail) 

หรืออาจจะเปน 
S = ผาน (Satisfactory) 
U = ไมผาน (Unsatisfactory) 

การใหระดับคะแนนแบบนี้จะใชสําหรับบางวิชาเทานั้น ไดแกรายวิชาท่ีไมมีหนวยกิต หรือ
มีหนวยกิตแตนักศึกษาลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต (audit) หรือเปนรายวิชาท่ีกําหนดให
นักศึกษาทํางาน ศึกษาคนควาเปนรายบุคคล (individual study) เปนรายวิชาฝกปฏิบัติ ฝกงานหรือ
ฝกภาคสนาม เปนตน และจะไมมีระดับคะแนนเปนตัวเลขใหระดับคะแนนแบบนี้เปนการแบงอยาง
หยาบท่ีสุด จึงยังไมละเอียดพอ แตถาตองการทราบเพียงได – ตก ไมคํานึงถึงระดับดีเดนหรือ เกียรติ
นิยมแลว แบบนี้จะใหคะแนนไดสะดวกดี และยังตัดสินผลการเรียนรูท่ีมีความคลาดเคล่ือนนอยกวา
แบบอ่ืนดวย แตก็มีปญหาท่ีการขีดเสนแบงระหวางไดกับตก ซ่ึงเหมือนกับแบบอ่ืนๆ คือข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจ ประสบการณและคุณภาพของอาจารย 

3) ระดับคะแนนแบบสามอักษร (Three–Letter Scale) แบบนี้เปนการขยายจากแบบได–ตก 
เนื่องจากแบบได–ตก คอนขางหยาบและเหมาะสมกับบางรายวิชา ถานําไปใชทุกรายวิชาเกรงวาจะ
บอกความแตกตางของระดับผลการเรียนรูไดไมดีพอ และนักศึกษาไมมีโอกาสไดเกียรตินิยมจึง
ขยายระดับผานออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
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G = ดี (Good) 
P = ผาน (Pass) 
F = ตก (Fail) 

แตบางแหงอาจจะใช 
O = ดีเดน (Outstanding) 
S = ผานเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 
N = ตองปรับปรุงอีก (Needs improvement) 

สําหรับกรณีนี้นิยมใชรายงานผลในการประเมินผลกาวหนาเพื่อบอกวาจุดประสงคใดผาน
แลวและจุดประสงคใดยังไมผาน 

4) ระดับคะแนนแบบหาอักษร (Five–Letter Scale) แบบนี้เปนแบบท่ีนิยมกันท่ัวไป โดยใช 
ตัวอักษร A B C D และ F หรือใชตัวเลข 5 4 3 2 1 (บางแหงใช 4 3 2 1 และ 0) แทน บอกระดับ
คุณภาพของผลการเรียนรู ดังนี้ 

ผลการเรียนรู        ระดับคะแนน               แตม 
ดีเลิศ (Excellent)    A    4 
ดี (Good)     B    3 
พอใช (Fail or Average)    C    2 
ออน (Poor)     D    1 
ตก (Fail)     F    0 
ผานเปนท่ีพอใจ (Satisfactory)   S    – 
ยังไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory)  U    – 
ตกคาง (Incomplete)    I   – 
ขอถอน (Withdraw)    W    – 

รายวิชาท่ีได A B C D และ F เทานั้นท่ีจะนําไปคิดแตมเฉล่ีย วิชาท่ีได S ถามีหนวยกิต ก็จะ
คิดหนวยกิตใหดวย สวนวิชาท่ีได I ซ่ึงจะใหเฉพาะกรณีท่ีนักศึกษายังไมสงผลงานหรือสงแลว แต
คุณภาพยังไมเปนท่ีพอใจ นักศึกษาจะตองทํางานเพ่ิมเติม โดยจะตองทํางานใหเสร็จจนเปนท่ีพอใจ
ภายในภาคการศึกษาตอไป หรืออยางชาไมเกิน 2 ภาคการศึกษา 

การรายงานผลแบบนี้ชวยใหครูอาจารยสามารถจําแนกผลการเรียนรูไดละเอียดมากข้ึน แต
ในบางวิชา โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงกําหนดวาตองสอบไดอยางตํ่า B จึงจะถือวาสอบผาน 
จะทําใหการแบงหยาบไปเพราะการใหระดับคะแนนท่ีสอบไดมีเพียง A กับ B เทานั้น 
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5) ระดับคะแนนแบบส่ีประเภท (Four–Category Scale) แบบนี้เปนการปรับแบบหา
ตัวอักษรเพื่อใหสะดวกในการรายงานมากข้ึน โดยจะแบงผลการเรียนรูเปน 4 ระดับ แตใหเปน 5 
ตัวอักษรดังนี้ 

ผลการเรียนรู           ระดับคะแนน             แตม 
ดีเยี่ยม (Honors)       H    3 
ดีมาก (Superior achievement)     S   3 
ดีเปนท่ีพอใจ (Satistactory achievement)    G   2 
ผานข้ันตํ่า (Met minimum requirement)    P   1 
ไมผานข้ันตํ่า (Did not meet minimun requirement)  X   – 

ระดับคะแนน H กับ S ถือวาเปนระดับคะแนนเดียวกัน เม่ือนําไปคิดแตมเฉล่ียจะให 3
เทากัน ตางกันเฉพาะ H จะใหไวเพื่อใหเกียรตินิยมเทานั้น 

การรายงานผลแบบนี้จะมีความแตกตางกันในเชิงคุณภาพอยางชัดเจนมากกวาแบบหา
อักษร  นอกจากนั้นระดับคะแนน X ก็มีความหมายตางจาก F เพราะ F นั้นตกเลยเปล่ียนผลใหม
ไมได ถาตองการเปล่ียนตองเรียนซํ้า แต X มีลักษณะเหมือน I ยังไมถือวาตก และจะเปล่ียนไป เม่ือ
สงผลงานเพ่ิมเติมจนครบถึงเกณฑข้ันตํ่าก็จะเปล่ียนเปน P หรือระดับคะแนนอ่ืนก็ได ระดับคะแนน 
X จึงเปนการใหคะแนนแบบช่ัวคราวไวกอน 

6) ระดับคะแนนแบบแปดอักษร (Eight–Letter Scale) เปนแบบท่ีขยายแบบหาตัวอักษร 
เพื่อใหจําแนกผลการเรียนรูละเอียดและเอ้ือประโยชนกับนักศึกษามากข้ึน โดยแบงดังนี้ 

ผลการเรียนรู         ระดับคะแนน   แตม 
ดีเลิศ (Excellent)     A   4.0 
ดีมาก (Between good and excellent)   B+   3.5 
ดี (Good)      B   3.0 
พอใชคอนขางดี (Between fair and good)   C+   2.5 
พอใช (Fail)      C   2.0 
ออน (Between poor and fair)    D+   1.5 
ออนมาก (Poor)      D   1.0 
ไมผาน (Unsatisfactory)     F     0 

7) ระดับคะแนนแบบเกาตัวเลข (Nine–Number Scale) แบบนี้จะแบงระดับผลการเรียนรู
เปนเการะดับตามคุณภาพความสามารถ ซ่ึงคลายกับแบบแปดตัวอักษรดังนี้ 
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ผลการเรียนรู            ระดับคะแนน (เปนตัวเลข) 
ดีเลิศ (Excellent)      9 
ดีมาก (Between good and excellent)    8 
ดี (Good)       7 
พอใชคอนขางดี (Between fair and good)    6 
พอใช (Fail)       5 
ออน (Between poor and fair)     4 
ออนมาก (Poor)       3 
ตก (Between unsatisfactory and poor)    2 
ตกเลย (Unsatisfactory)      1 

แบบนี้จะขยายใหละเอียดมากข้ึน โดยเฉพาะในสวนท่ีเปนระดับออนและตก เพื่อรายงาน
ใหนักศึกษาทราบผลจะไดเตรียมปรับปรุงเปล่ียนพฤติกรรมขยันมากข้ึน หรือตองลงทะเบียนนอย 
หนวยกิตลง 

2.2.3  วิธีการใหระดับคะแนน (ASSIGNING LETTER GRADES) 
การใหระดับคะแนน หรือการตัดเกรดเปนภาระท่ีหนักยิ่งของครูอาจารย อยางหนึ่งท่ีจะตอง

ตัดสินอยางยุติธรรม  และมีวิธีการใหระดับคะแนนดังนี้  (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ , 2535) 
การใหระดับคะแนนเปนเพียงปลายเหตุ ตนเหตุนั้นคือการสอบวัดจะตองมีการสอบวัด

อยางรอบครอบ ครบถวนตามเนื้อหาและจุดประสงคของการเรียนการสอน แบบทดสอบท่ีใชตองมี
ความตรง ความเท่ียงและมีประสิทธิภาพ ถาการสอบวัดไมดี ขาดประสิทธิภาพ จะใหระดับคะแนน
ดวยวิธีการอยางใดก็ไมชวยใหการประเมินผลการเรียนการสอนดีข้ึน 

การใชระดับคะแนนหรือการตัดเกรดนั้นมีหลายวิธี ท่ีพบเห็นและนิยมกันท่ัวไป ไดแก 
1) การใหระดับคะแนนโดยตรง 
2) การเทียบกับคะแนนรอยละ 
3) การใชอันดับท่ี 
4) การใชการวัดการกระจาย 
5) การใชคะแนนมาตรฐาน 
6) การใชคะแนนที–ปกติ 
7) การใหระดับคะแนนโดยอิงเกณฑและอิงกลุม 
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1) การใหระดับคะแนนโดยตรง 
การใหระดับคะแนนโดยตรง (Direct grading) เปนการตัดสินคุณภาพของผลการเรียนรูจาก 

การทดสอบโดยตรงเลย ไมมีการใหเปนคะแนนดิบกอน ในการใหระดับคะแนนวิธีนี้อาจารยจะตอง
ใชความสามารถประสบการณและคุณภาพในการตัดสินเปนพิเศษ การใหระดับคะแนนโดยตรงมัก
ใชกับแบบทดสอบความเรียง และรายวิชาท่ีมีลักษณะเปนการฝกปฏิบัติงาน เชน รายงานประจําภาค 
การวาดเขียน การประดิษฐอุปกรณตางๆ เปนตน การใหระดับคะแนนจะแบงผลงานหรือคําตอบ
ออกเปนกลุมๆ ตามคุณภาพของงานเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดแลวอาน ตรวจคําตอบผลงาน
ซํ้าๆ หลายๆ คร้ังจากนั้นจึงใหระดับคะแนนในแตละกลุม ซ่ึงจะทําใหผลท่ีไดคลาดเคล่ือนหรือ
ผิดพลาดนอยท่ีสุด  ในการใหระดับคะแนนโดยตรงน้ันควรต้ังเกณฑกําหนดไวใหแนนอนกอน  ซ่ึง
อาจจะกําหนดโดยคํานึงถึงผลการเรียนรูท่ีไดตามจุดประสงคของรายวิชาท่ีกําหนดดังนี้ 

     ระดับคะแนน     ผลการเรียนรู 
A                  นักศึกษาสามารถเรียนรูไดครบท้ังวัตถุประสงคสําคัญและ 

   วัตถุประสงครองท้ังหมด คือเรียนรูไดอยางละเอียดลึกซ้ึง 
    แบบรูจริง เขาใจจริง จนอาจารยยอมรับวาเกงจริงหรือเกงมาก 

B      นักศึกษาสามารถเรียนรูไดครบท้ังวัตถุประสงคสําคัญ รูและ 
   เขาใจรายละเอียดปลีกยอยอีกบางประการ อาจารยยอมรับวา
เกง หรือคอนขางเกง 

C      นักศึกษาสามารถเรียนรูไดครบท้ังวัตถุประสงคสําคัญๆของวิชา 
   จนเปนท่ีพอใจของอาจารย 

D      นักศึกษาสามารถเรียนรูไดเกือบทุกวัตถุประสงคสําคัญๆ ของ 
   วิชาอาจารยเห็นวา ยังมีทางชวยตัวเองแกไข และปรับปรุง 
ตนเองไดในอนาคตนาจะพอใหผานได 

F        นักศึกษาไมสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคสําคัญแหงวิชา 
ท่ีกําหนดไว ยากท่ีจะชวยตัวเองได ยังตองอาศัยอาจารยอยูอีก 
ควรใหเรียนซํ้า หรือหาทางปรับปรุงแกไขอยางอ่ืน ภายใตการ
ควบคุม ของอาจารยอยางใกลชิดอีก ระยะเวลาหน่ึง ไมควรให
ผาน อาจยังความเสียหายใหกับสังคม เพราะยังเรียนรูไมถึง
มาตรฐานข้ันตํ่า 
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2) การใหระดับคะแนนโดยเทียบจากคะแนนรอยละ 
การใหระดับคะแนนโดยเทียบจากคะแนนรอยละนี้ กอนจะใหระดับคะแนนจะตองแปลง

คะแนนดิบใหเปนคะแนนรอยละของคะแนนเต็มเสียกอน แลวนําคะแนนรอยละท่ีไดไปเทียบ
เปล่ียนเปนระดับคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงมีผูกําหนดไวหลายเกณฑดวยกัน เชน Gronlund 
กําหนดเปนเกณฑไวสําหรับใชกับแบบทดสอบอิงเกณฑ ซ่ึงมีระดับความยากระหวาง 0.6 ถึง 1.0 
ดังนี้ 

ผลการเรียน             คะแนนรอยละ     ระดับคะแนน 
ดีเดน (Outstanding)    95 – 100   A 
ดีมาก (Very good)    85 – 94    B 
พอใชเปนท่ีพอใจ (Satisfactory)   75 – 84    C 
ออน (weak)     65 – 75    D 
ออนมากไมใหผาน (Unsatisfactory)         ตํ่ากวา 65   F 

เกณฑของ Gronlund ดังกลาวอาจจะยากเกินไป โดยเฉพาะใชกับแบบทดสอบอิงกลุมท่ีมี
ระดับความยากงายเฉล่ีย 0.5 จึงมีการปรับใหงายข้ึน ดังนี้ 

ผลการเรียน              คะแนนรอยละ     ระดับคะแนน 
ดีเดน (Outstanding)    90 – 100   A 
ดีมาก (Very good)    80 – 89    B 
พอใชเปนท่ีพอใจ (Satisfactory)   70 – 79    C 
ออน (weak)     60 – 69    D 
ออนมากไมใหผาน (Unsatisfactory)  59 ลงไป   F 

สําหรับของกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด หลักเกณฑในการจัดระดับผลการเรียนดังนี้ 
ผลการเรียน       คะแนนรอยละ      ระดับคะแนน 
ดีมาก 80 – 100     4    A 
ดี 70 – 79     3    B 
คอนขางดี 60 – 69    2    C 
พอใช 40 – 59     1    D 
ยังตองแกไข ตํ่ากวา 40    0    F 
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เกณฑคะแนนรอยละ ท่ีกํ าหนดนั้นต างกํ าหนดขึ้นในลักษณะอัตนัย (subjective) 
คอนขางมาก 

การตัดสินจึงตองอาศัยคุณภาพของอาจารยเปนท่ีต้ัง และตองพิจารณาระดับความยากงาย
ของแบบทดสอบประกอบดวย ถาจะใหระดับคะแนนเทียบกับคะแนนรอยละไมควรจะออกขอสอบ
ยากๆเปนจํานวนมาก ควรใหมีความยากระหวาง 0.4 – 1.00 จะทําใหระดับคะแนนท่ีใหมี
ความหมายสมบูรณยิ่งข้ึน อยางไรก็ดีการใหระดับคะแนนเทียบกับคะแนนรอยละนี้จะมีขอบกพรอง
คลายกับการใหคะแนนรอยละดังกลาวแลว แตดีกวาเล็กนอยตรงท่ีแบงความสามารถของนักศึกษา
ออกเปนกลุม ทําใหผิดพลาดนอยลงเทานั้น 

 
3) การใหระดับคะแนนโดยใชอันดับท่ี 
การใหระดับคะแนนโดยใชอันดับท่ี (Rank) นั้น จะตองใหเปนคะแนนดิบกอน จากนั้นจึง

นําคะแนนดิบมาจัดอันดับท่ีดวยการเรียงคะแนนมากไปคะแนนนอย คนไดคะแนนมากท่ีสุดใหเปน
อันดับท่ี1 ไดคะแนนรองเปนอันดับท่ี 2 อันดับท่ี 3 ตามลําดับเร่ือยไปจนถึงคนไดคะแนนนอยท่ีสุด 
เปนอันดับสุดทาย และปรับอันดับท่ีเปนรอยละ (เปนอันดับท่ีของคน 100 คน) เพื่อสะดวก เม่ือ
นําไปเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด 

สําหรับเกณฑท่ีกําหนดนั้น ไมมีกฎเกณฑแนนอน สุดแตเหตุผลและคุณธรรมของอาจารย
เปนสําคัญ อยางไรก็ดี หากจะกําหนดใหสมเหตุผล ควรพิจารณาตามลักษณะการกระจายของ
คะแนนดิบและระดับความสามารถของนักศึกษาทั้งกลุม ซ่ึงมีการกําหนดเปนเกณฑไวหลาย
ลักษณะสําหรับในท่ีนี้เสนอไว 5 เกณฑ ดังนี้ 

1) กรณีท่ีเห็นวา นักศึกษาสวนมากเกงมากๆ หรือคะแนนดิบเบไปทางบวกมากๆ
จนเห็นวาสวนมากควรไดระดับคะแนน A จึงควรจัดอันดับท่ีใหระดับคะแนนดังนี้ 
                      อันดับท่ี 100 คน       ระดับคะแนน         จํานวนคนท่ีได 

1 – 24     A    24 
25 – 44     B+    20 
45 – 62     B    18 
63 – 79     C+    17 
80 – 91     C    12 
92 – 97     D+    6 
90 – 99     D   2 
100    F    1 
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2) กรณีท่ีเห็นวา นักศึกษาสวนมากเกง หรือคะแนนดิบเบไปทางบวกคอนขางมาก
แตไมมากเหมือนกรณีแรก สวนมากควรไดระดับคะแนน B+ จึงควรจัดอันดับท่ีใหระดับคะแนน
ดังนี้ 

       อันดับท่ี 100 คน      ระดับคะแนน          จํานวนคนท่ีได 
1 – 18     A    18 
19 – 38     B+    20 
39 – 56     B    18 
57 – 72     C+    16 
73 – 86     C    14 
87 – 94     D+    8 
95 – 98     D    4 
99 – 100    F    2 
3) กรณีท่ีเห็นวา นักศึกษาสวนมากเรียนดี แตยังไมนับวาเกงมากหรือคะแนนดิบเบ 

ไปทางบวก สวนมากควรไดระดับคะแนนเพียง B เทานั้น จึงควรจัดอันดับท่ีใหระดับคะแนนดังนี้ 
       อันดับท่ี 100 คน      ระดับคะแนน       จํานวนคนท่ีได 

1 – 14     A    14 
15 – 30     B+    16 
31 – 50     B    20 
51 – 66     C+    16 
67 – 82     C    16 
83 – 92     D+    10 
93 – 97     D    5 
98 – 100    F    3 
4) กรณีท่ีเห็นวา นักศึกษาสวนมากเรียนคอนขางดี คะแนนดิบเบไปทางบวก

เล็กนอยสวนมากควรไดระดับคะแนน C+ จึงควรจัดอันดับท่ีใหระดับคะแนนดังนี้ 
       อันดับท่ี 100 คน     ระดับคะแนน      จํานวนคนท่ีได 

1 – 10     A    10 
11 – 22     B+    12 
23 – 39     B    17 
40 – 61     C+    22 
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62 – 78     C    17 
79 – 89     D+    11 
90 – 96     D    7 
97 – 100    F    7 
5) กรณีท่ีเห็นวา นักศึกษาสวนมากเรียนพอใชได และคะแนนดิบกระจายเปนแบบ

โคงปกติ สวนมากนักศึกษาควรไดระดับคะแนนเพียง C เทานั้น จึงควรจัดอันดับท่ีใหระดับคะแนน
ดังนี้ 

     อันดับท่ี 100 คน      ระดับคะแนน      จํานวนคนท่ีได 
1 – 7     A    7 
8 – 16     B+    9 
17 – 31     B    15 
32 – 50     C+    19 
51 – 69     C    19 
70 – 84     D+    15 
85 – 93     D    9 
94 – 100    F    7 

อนึ่ง ถาหากอาจารยเห็นวา นักศึกษาสวนมากออนก็อาจจะใหระดับคะแนนไดโดยอาศัย 5
กรณีดังกลาว โดยกลับอันดับท่ีกัน 

การใหระดับคะแนนโดยอาศัยอันดับท่ีนี้ อาจารยจะตองพิจารณาตัดสินใจใหละเอียด
รอบคอบโดยเฉพาะคนท่ีไดต้ังแต D+ ลงไปวาสมควรจะให หรือไม ควรใชดุลยพินิจ ตามเกณฑใน
การใหระดับคะแนนโดยตรงดังกลาวแลวชวย ถาเห็นวา ไมควรให D+ ลงไป ก็ควรให C ท้ังหมด
ได แตถาเห็นวา นักศึกษายังไมรอบรูเพียงพอ ตองอยูภายใตการควบคุมของอาจารยอีกจะให D+ ก็
ได แตไมควรให D เวนแตเปนวิชาเลือก และนักศึกษาไมมีความรูจริงๆ 

 
4) การใหระดับคะแนนโดยใชการวัดการกระจาย 
การใหระดับคะแนนท่ีนิยมกันมากวิธีหนึ่งคือ การใชคาการวัดการกระจายของคะแนนดิบ

ดวยพิสัยเปนเกณฑในการแบงระดับคะแนน และถือวา แตละระดับคะแนนจะมีชวงหางเทาๆ กัน 
การใชพิสัยในการแบงนั้นมี 2 วิธี คือ แบงจากคะแนนดิบกับแบงจากคะแนนมาตรฐาน ในท่ีนี้จะ
กลาวเฉพาะแบงจากคะแนนดิบเทานั้น สวนแบงจากคะแนนมาตรฐานจะกลาวตอไปในหัวขอการ
ใหระดับคะแนนโดยใชคะแนนมาตรฐานน้ันๆ 
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การใหระดับคะแนนโดยใชพิสัยท่ีแบงจากคะแนนดิบนี้เปนวิธีท่ีงายๆ เม่ือไดคะแนนดิบ
มาแลว จะตองจัดเรียงคะแนนตามลําดับจากมากไปนอย จะเรียงแบบหนึ่งตอหนึ่ง หรือแบบมี
ความถ่ีท่ีคะแนนเทากันรวมกันนับความถ่ีไวก็ได เอาคาสูงสุดลบดวยคาต่ําสุดจะไดพิสัยของ
คะแนนดิบชุดนั้น จากนั้นหารพิสัยดวยจํานวนระดับคะแนนท่ีตองการจะให เชน ตองการแบงเปน 
A B C D และ F 5 ระดับก็เอา 5 หาร ถาตองการแบงเปน 8 ระดับ ก็เอา 8 หาร เอาผลหารท่ีไดลบจาก
คะแนนสูงสุดตามลําดับจะไดระดับคะแนนแตละระดับตามตองการ 

ตัวอยาง จากการสอบวิชาการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา มีนักศึกษาเขาสอบ 60 
คน แตละคนไดคะแนนดิบดังนี้ 

19      18      19      17       15      16      14      14      15      15      18      13 
12      17      13      17       16      13      14      16      16      15      15      14 
10      15      11      18       16      12      16      17      19      12      14      18 
11      15      15      17       15      11      17      15      13      13      16      18 
14      14      16      16       14      15      14      10      12      13      17      12 

จากคะแนนดิบจะใหระดับคะแนนโดยใชพิสัยไดดังนี้ 
1. เรียงคะแนนและหาความถ่ีของแตละคะแนน จะไดดังนี้ 

       คะแนนดิบ           ความถ่ี 
19   3 
18   5 
17   7 
16   9 
15   11 
14   9 
13   6 
12   5 
11   3 
10   2 

     รวม 60 
2. หาพิสัย คะแนนสูงสุดเทากับ 19 และคะแนนตํ่าสุดเทากับ 10 ฉะนั้นพิสัยเทากับ 19 – 10 

= 9 
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3. หาชวงหางระหวางระดับคะแนน สมมติจะแบงเปน A B+ B C+ และ C 5 ระดับ 
ฉะนั้นชวงหางเทากับ 9 ÷ 5 = 1.8 หรือประมาณ 2 

4. ใหระดับคะแนน ดวยการเอาคะแนนสูงสุดลบดวยชวงหางระหวางระดับคะแนนจะได
ดังนี้ 

19 – 2 = 17, 17 – 2 = 15, 15 – 2 = 13, 13 – 2 = 11 และ 11 – 2 = 9 ซ่ึงจะจัดคะแนนดิบให 
ระดับคะแนนไดดังนี้ 

         คะแนนดิบ    ระดับคะแนน      จํานวนคนท่ีได 
19 – 18    A    8 
16 – 17    B+    16 
14 – 15    B    20 
12 – 13    C+    11 
10 – 11    C    5 

การใหระดับคะแนนโดยใชพิสัยนี้ ถาไมใชพิสัยจะใชสวนเบ่ียงเบนควอไทลหรือสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานแทนก็ได และจุดเร่ิมตนแทนท่ีจะเร่ิมจากสูงสุด จะเร่ิมจากคากลางโดยใชฐาน
นิยม มัธยฐานหรือคาเฉล่ีย (mean) แทนก็ได ถาเร่ิมจากคากลาง ปกติจะใชฐานนิยมคูกับพิสัยมัธย
ฐานคูกับสวนเบี่ยงเบนควอไทล และคาเฉล่ียคูกับสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จํานวนคนท่ีไดแตละ
ระดับคะแนนจะแตกตางกันเล็กนอย การใหระดับคะแนนโดยเร่ิมจากคากลาง มีวิธีการดังนี้ 
 

การใชฐานนิยมกับพิสัย 
เม่ือไดคะแนนดิบแลว ใหเรียงคะแนนดิบจากมากไปนอยแบบมีความถ่ี คะแนนดิบท่ีมี

ความถ่ีสูงสุดจะเปนคะแนนฐานนิยม และพิสัยจะเทากับคาสูงสุดลบดวยคาตํ่าสุด หารคาพิสัยท่ีได
ดวยจํานวนระดับคะแนนท่ีตองการให เชน ตองการให 5 ระดับ A, B+, B, C+ และ C ก็เอา 5 หาร 

ตัวอยาง จากการสอบวิชาสถิติการศึกษา นักศึกษาเขาสอบ 30 คน ไดคะแนนเรียงตามลําดบั
ดังนี้ 

19      19      18      18      18      17      17      17      17      16 
16      16      16      16      15      15      15      15      15      15 
14      14      14      14      13      13      12      12      11      10 
 

จากคะแนนดิบจะสามารถใหระดับคะแนนโดยอาศัยฐานนิยมกับพิสัยไดดังนี้ 
1. หาฐานนิยม เรียงคะแนนดิบจากมากไปนอยแบบมีความถ่ีจะไดดังนี้ 
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        คะแนนดิบ            ความถ่ี                   คะแนนดิบ           ความถ่ี 

19   2    14   4 
18   3    13   2 
17   4    12  2 
16   5    11   1 
15   6    10   1 

คะแนนดิบท่ีมีความถ่ีสูงสุดคือ 15 ฉะนั้นฐานนิยมเทากับ 15 
2. หาพิสัย คะแนนสูงสุดเทากับ 19 คะแนนตํ่าสุดเทากับ 10 ฉะนั้น พิสัยเทากับ 19 – 10 = 9 
3. หาชวงหางระหวางระดับคะแนน สมมติตองการแบงเปน 5 ระดับคือ A, B+, B, C+ และ 

C ฉะนั้น ชวงหางเทากับ 9 ÷ 5 = 1.8 หรือ ประมาณ 2 
4. หาระดับคะแนนกลาง จาก A, B+, B, C+ และ C คาระดับคะแนนท่ีอยูตรงกลางจะเปน B

ซ่ึงจะเทากับคากลางของคะแนนชุดนี้ท่ีเปนพิสัยคือ 15 แตชวงหางเทากับ 2 ฉะนั้น ผูท่ีจะได B 
อาจจะเปนผูท่ีไดคะแนนระหวาง 14 – 15, 15 – 16 หรือ 14 – 16 ถาใหระหวาง 14 – 15 เปน B 
นักศึกษาจะไดประโยชนมากหนอย แตถาใหระหวาง 15 – 16 อาจารยจะกดคะแนนนักศึกษาหนอย 
แตถาให 14 – 16 ชวงหาง B จะไมเทากับชวงหางระดับอ่ืน ควรใหแบบลบจากคาฐานนิยมจะดีกวา 
ถาคะแนนดิบเบทางบวกมากๆ แตถาเบไมมากนักก็ควรใหแบบบวกลบจะดีกวา สมมติในท่ีนี้จะให
เปนบวกลบก็จะไดดังนี้ 

คะแนนดิบ    ระดับคะแนน        จํานวนคนท่ีได 
19 ข้ึนไป   A   2 
17 – 18    B+   7 
14 – 16    B   15 
12 – 13    C+   4 
10 – 11    C   2 

การใชมัธยฐานกับสวนเบ่ียงเบนควอไทล 
การใหระดับคะแนนโดยใชมัธยฐานกับสวนเบ่ียงเบนควอไทลคลายกับการใชฐานนิยมกับ

พิสัยโดยใชมัธยฐานเปนคากลางและใชสวนเบ่ียงเบนควอไทลเปนชวงหางระหวางระดับคะแนน 
ตัวอยางจากคะแนนดิบของตัวอยางการใชฐานนิยมกับพิสัย จะสามารถใหระดับคะแนนโดย
อาศัยมัธยฐานกับสวนเบ่ียงเบนควอไทลไดดังนี้ 
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1. หาคะแนนมัธยฐาน คะแนนมัธยฐานคือคะแนนของคนท่ีอยูตรงกลาง ซ่ึงจะมีคนรอยละ
50 มีคะแนนมากกวาและอีกรอยละ 50 มีคะแนนตํ่ากวา ฉะนั้น ตามตัวอยางนักศึกษา 30 คน คนท่ี
อยูตรงกลางจะเปนคนท่ี 15 กับคนท่ี 16 ดังนั้น คะแนนมัธยฐานจึงเทากับคะแนนของคนท่ี 15 รวม
กับคนท่ี 16 หารดวย 2 (คนท่ี 15 และคนท่ี 16 ได 15 คะแนนเทากัน) 

คะแนนมัธยฐาน = (15 + 15) ÷ 2 
= 15 

2. หาสวนเบ่ียงเบนควอไทล (Quartile Deviation - Q.D.) ซ่ึงคํานวณหาไดจากสูตร 
   Q.D. =  

เม่ือ  Q.D.  = สวนเบ่ียงเบนควอไทล 
Q3  = คะแนนควอไทลท่ี 3 
Q1  = คะแนนควอไทลท่ี 1 

คะแนนควอไทลท่ี 3 ไดแก คะแนนของคนท่ี 3 ใน 4 ซ่ึงไดคะแนนตํ่ากวา ฉะนั้น 3 ใน 4 
ของนักศึกษา 30 คน จะเทากับคนสอบไดอันดับท่ี (30 ×3) ÷ 4 = 22.5 (นับจากนอยไปมาก) หรือคือ
คนท่ีไดอันดับท่ี 22 (ได 17 คะแนน) กับคนท่ีไดอันดับท่ี 23 (ได 17 คะแนน) รวมกันหาร 2 ฉะนั้น 

Q3 = (17 + 17) ÷ 2 
      = 17 

คะแนนควอไทลท่ี 1 ไดแก คะแนนของคนท่ี 1 ใน 4 ซ่ึงไดคะแนนตํ่ากวา ฉะนั้น 1 ใน 4 
ของนักศึกษา 30 คน จะเทากับคนสอบไดอันดับท่ี (30 × 1) ÷ 4 = 7.5 หรือของคนท่ีไดอันดับ 7 (ได 
14 คะแนน) กับคนท่ีไดอันดับ 8 (ได 14 คะแนน) รวมกันหาร 2 ฉะนั้น 

Q1 = (14 + 14) ÷ 2 
      = 14 

ฉะนั้น Q.D. = (17 – 14) ÷ 2 
      = 1.5 

3. หาชวงหางระหวางระดับคะแนน กรณีแบงเปน 5 ระดับ จะใชคา Q.D. เลย แตถา
แบงเปน 8 หรือ 10 ระดับ จะใชชวงหางเพียงคร่ึงหนึ่งของ Q.D. (  Q.D.) สมมติในกรณีนี้จะให 5 
ระดับ ชวงหางจะเทากับ 1.5 (แตถาให 8 ระดับ จะเทากับ 0.75) 

4. หาระดับคะแนนกลาง ถาให 5 ระดับเปน A, B+, B, C+ และ C ระดับคะแนนกลางก็คือ 
B ชวงหางระหวางแตละระดับก็จะหาไดเชนเดียวกับการใชฐานนิยมกับพิสัยดังกลาวแลว สมมติใน
ท่ีนี้จะใหเปนบวกลบจะไดดังนี้ 
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ชวงคะแนน      คะแนนดิบ      ระดับคะแนน       จํานวนคนท่ีได 
18.0 – 19.5  18 – 19    A   5 
16.5 – 18.0  16 – 17    B+   9 
13.5 – 16.5  14 – 15    B   10 
12.5 – 13.5  12 – 13    C+   4 
10.5 – 12.5  10 – 11    C   2 
 

การใชคาเฉล่ียกับสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การใหระดับคะแนนโดยใชคาเฉล่ีย (mean =  ) กับสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation = S.D.) เหมือนกับการใชมัธยฐานกับสวนเบ่ียงเบนควอไทลดังกลาวแลว กลาวคือจะใช 
คาเฉล่ียเปนคากลางของระดับ คะแนนท่ีใหและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนชวงหางระหวางระดับ 
คะแนน ดังตัวอยาง จากคะแนนดิบของตัวอยางขางตน จะสามารถใหระดับคะแนนโดยใชคาเฉล่ีย
กับ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดังนี้ 

1. หาคาเฉล่ีย ดวยสูตร 
                    

            เม่ือ                   = คาเฉล่ีย  
         ΣX     = ผลรวมของคะแนนทุกตัว 
            n       = จํานวนคะแนน 

     ฉะนั้น         ΣX     = 19 + 19 + 18 +…+10 
        = 457 

             n      = 30 
     ดังนั้น       X = 457 ÷ 30 = 15.23 
2. หาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดวยสูตร 

        

     เม่ือ          n       = จํานวนคะแนน = 30 
            = ผลรวมของคะแนนทุกตัว = 457 

              = ผลรวมของคะแนนแตละตัวกําลังสอง 
    =  
    = 7,111 
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     ฉะนั้น       

   = 2.27 
3. หาชวงหางระหวางระดับคะแนน ถาแบงเปน 5 ระดับใช S.D. เลย ถาแบงเปน 8 หรือ 10 

จะใชเพียง   S.D. สมมติวา ถาแบงเปน 5 ชวงหางจะเทากับประมาณ 2 

4. หาระดับคะแนนกลาง ถาให 5 ระดับ A, B+, B, C+ และ C ระดับคะแนนกลางคือ B ชวง
หางคือ 2.27 สมมติจะใหเปนบวกลบจะไดดังนี้ 

  ชวงคะแนน             คะแนนดิบ              ระดับคะแนน    จํานวนคนท่ีได 
18.63 – 20.90   18 – 19    A   5 
16.36 – 18.63   16 – 17    B+   9 
13.10 – 16.36   14 – 15    B   10 
11.83 – 14.10   12 – 13    C+   4 
9.56 – 11.83   10 – 11    C   2 
 

5) การใหระดับคะแนนโดยใชคะแนนมาตรฐาน 
คะแนนมาตรฐาน (Standard Score) เปนคะแนนปรับท่ีแปลงจากคะแนนดิบใหมีคาเฉล่ีย

( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คงท่ี คะแนนมาตรฐานอาจแบงไดเปน 2 ประเภทใหญคือ 
5.1  คะแนนมาตรฐานเชิงเสนตรง (Linear Standard Scores) 
5.2  คะแนนมาตรฐานเชิงโคงปกติ (Normalized Standard Scores) 

5.1  คะแนนมาตรฐานเชิงเสนตรง 
คะแนนมาตรฐานเชิงเสนตรงเปนคะแนนมาตรฐานท่ีแปลงจากคะแนนดิบ โดยยึดเสนตรง

เปนหลัก มีหลายประเภทท่ีสําคัญไดแก  
1) คะแนน Z (Z–Score) คะแนน Z เปนคะแนนมาตรฐานท่ีเปนพื้นฐานของคะแนน

มาตรฐานตางๆ ท่ีเปนเสนตรง ซ่ึงหาไดโดยเอาคะแนนที่ได ลบดวยคะแนนเฉล่ีย หารดวยสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนดิบชุดนั้น เขียนเปนสูตรไดดังนี้ 

   

เม่ือ    = คะแนนท่ีสอบได 
   = คะแนนเฉล่ีย 

             = สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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คะแนนมาตรฐาน Z นี้ มีคะแนนเฉล่ีย  เทากับ 0 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1 
ฉะนั้นคะแนน Z ท่ีคํานวณไดจึงมีท้ังบวกและลบ ถา Z เปนบวกแสดงวา ไดคะแนนมากกวาคะแนน
เฉล่ีย และถา Z เปนลบแสดงวา ไดคะแนนนอยกวาคะแนนเฉล่ีย 

2) คะแนน T (T–Score) คะแนน T เปนการปรับคะแนน Z เพื่อมิใหคะแนนมาตรฐานท่ีได
ติดลบ โดยปรับใหมีคะแนนเฉล่ีย   เทากับ 50 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 10 ดัง
สูตร 

T = 50 + 10Z 
หรือ        

3) คะแนน AGCT (AGCT–Score) คะแนน AGCT เปนคะแนนท่ีไดช่ือมาจาก Army 
General Classification test. ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับคะแนน Z และคะแนน T แตมีคะแนนเฉล่ีย 

  = 100 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 20 ดังสูตร 
AGCT = 100 + 20Z 

4) คะแนน CEEB (CEEB–Score) คะแนน CEEB เปนคะแนนมาตรฐานท่ีพฒันาข้ึนสําหรับ
ใชในการรายงานผลสอบของ College Entrance Examination Board ซ่ึงเปนหนวยบริการการ
ทดสอบทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เชน GRE, TOEFL เปนคะแนนมาตรฐานท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 

  เทากับ 500 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 100 ดังสูตร 
CEEB = 500 + 100Z 

5) คะแนน IQs (Deviation IQ) คะแนน IQ (Intelligence Quotient) เปนคะแนนมาตรฐานท่ี 
รูจักกันมานานแลว มีหลายประเภท เชน Wechsler IQs มีคะแนนเฉล่ีย   เทากับ 100 แตสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 15 สูตรจะเปน 

IQ = 100 + 15Z 
6) คะแนน ITED (ITED–Score) เปนคะแนนมาตรฐานท่ีมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 15 และ 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 5 ซ่ึงยอมาจาก Iowa Test of Educational Development สูตรจะเปน 
ITED = 15 + 5Z 

7) คะแนน Stanine (Stanine–Score) เปนคะแนนมาตรฐานท่ีมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 5 และ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 2 สูตรจะเปน 

Stanine = 5 + 2Z 
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5.2  คะแนนมาตรฐานเชิงโคงปกติ 
คะแนนมาตรฐานเชิงโคงปกติเปนคะแนนมาตรฐานท่ีแปลงจากคะแนนดิบ โดยยึดพื้นท่ีใต

โคง ปกติเปนหลัก มีหลายประเภทเชนเดียวกันท่ีสําคัญ ไดแก คะแนน T ปกติ (Normalized T–
Score) คะแนน Stanine และคะแนน ITED ท่ีแปลงโดยยึดพื้นท่ีใตโคงปกติ 

วิธีการใหระดับคะแนน 
การใหระดับคะแนนโดยใชคะแนนมาตรฐานน้ัน เม่ือไดคะแนนดิบมาแลว จะตองแปลง

เปนคะแนนมาตรฐานกอน ในกรณีคะแนนมาตรฐานเชิงเสนตรงจะตองหาคะแนนเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนดิบชุดนั้นกอน จากนั้นจึงแปลงคะแนนดิบแตละคะแนนใหเปน
คะแนนมาตรฐานประเภทใดประเภทหน่ึงก็ได โดยท่ัวไปนิยมแปลงเปนคะแนน Z กับคะแนน T 
แลวแบงคะแนนมาตรฐานใหเปนระดับคะแนนโดยอาศัยคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนมาตรฐานน้ันๆ เปนเกณฑในการแบง เกณฑท่ีใชแบงไมมีหลักการแนนอน แลวแต
คุณธรรมของอาจารยเปนสําคัญ  แตกอนท่ีจะใหระดับคะแนนควรพิจารณาคนที่ไดคะแนนนอยๆ
กอนวา เขาควรสอบตกหรือไม พิจารณาใหถองแท โดยดูจากพฤติกรรมในการเรียนต้ังแตตนท้ังใน
หองเรียนและนอกหองเรียน ผลการเรียนในวิชาอ่ืนหรือภาคเรียนอ่ืนประกอบ ถาเห็นวาสมควรตกก็
ใหระดับคะแนนตกไปเลย ระดับคะแนนตกระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนั้นควรเปนต้ังแต D+ 
ลงไปมิใช F เม่ือใหคนท่ีสอบตกไปแลวท่ีเหลือจะมีเฉพาะผูท่ีสอบได จึงนําไปใหระดับคะแนน
ตอไป 

ตัวอยาง จากการสอบวิชาสถิติเบ้ืองตน มีนักศึกษา 33 คน ไดคะแนนดังนี้ 
85      82      78      76      75      74      73      73      72      72      69 
69      69      68      68      68      67      67      67      67      64      64 
64      64      64      63      63      63      61      61      59      58      54 

จากคะแนนดิบนี้จะใหระดับคะแนนโดยใชคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
1. หาคะแนนเฉล่ีย  ดวยสูตร 

  
เม่ือ       ΣX  = 85 + 82 +78 +…+54 

= 2241 
       n  = 33 

ฉะนั้น             =  
      = 67.9 
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2. หา S.D. ดวยสูตร 
S.D.  

เม่ือ    = 85 + 82 + 78 +76 +75 +74 
= 470 

     = 54 + 58 + 59 + 61 + 61 + 63 
= 356 

    n  = 33 
ฉะนั้น     S.D.  =  

= 6.9 
3. แปลงคะแนนดิบเปนคะแนนมาตรฐาน โดยแปลงเปนคะแนน Z กอน แลวแปลงเปน

คะแนน T เพื่อสะดวก เพราะจะทําใหคะแนนมาตรฐานไมติดลบ ดังนี้ 

       คะแนนดิบ   คะแนน Z =    คะแนน T = 50 + 10Z 
85  (85-67.9)/6.9  = 2.5 50 + (10 × 2.5) = 75 
82   (82-67.9)/6.9   = 2.1 50 + (10 × 2.1) = 71 
78   (78-67.9)/6.9   = 1.5 50 + (10 × 1.5) = 65 
76   (76-67.9)/6.9   = 1.2 50 + (10 × 1.2) = 62 
75   (75-67.9)/6.9   = 1.0 50 + (10 × 1.0) = 60 
74   (74-67.9)/6.9   = 0.9 50 + (10 × 0.9) = 59 
73   (73-67.9)/6.9   = 0.7 50 + (10 × 0.7) = 57 
72   (72-67.9)/6.9   = 0.6 50 + (10 × 0.6) = 56 
69   (69-67.9)/6.9   = 0.2 50 + (10 × 0.2) = 52 
68   (68-67.9)/6.9   = 0.0 50 + (10 × 0.0) = 50 
67   (67-67.9)/6.9   = –0.1 50 + (10 × (–0.1)) = 49 
64   (64-67.9)/6.9   = –0.6 50 + (10 × (–0.6)) = 44 
63   (63-67.9)/6.9   = –0.7 50 + (10 × (–0.7)) = 43 
61   (61-67.9)/6.9  = –1.0 50 + (10 × (–1.0)) = 40 
59   (59-67.9)/6.9   = –1.3 50 + (10 × (–1.3)) = 37 
58   (58-67.9)/6.9   = –1.4 50 + (10 × (–1.4)) = 36 
54   (54-67.9)/6.9   = –2.0 50 + (10 × (–2.0)) = 30 
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4. ใหระดับคะแนน จะใหระดับคะแนนเหมือนกับการใหโดยใชการวัดการกระจายดังกลาว
แลว ตางกันเพียงการใหระดับคะแนนโดยใชการวัดการกระจายใหจากคะแนนดิบ แตการใหโดยใช
คะแนนมาตรฐานจะใหจากคะแนนมาตรฐานเทานั้น สวนเกณฑกําหนดชวงหางระหวางระดับ
คะแนนจะใชสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชคะแนนเฉล่ียเปนจุดกลางเร่ิมตนในการแบงเหมือนกัน 
ฉะนั้นจากคะแนนมาตรฐาน คะแนน T ท่ีคํานวณไดจะมีคะแนนเฉลี่ย 50 และ S.D. 10 ถาใชคร่ึง
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานหรือ 5 เปนชวงหางระหวางระดับคะแนนจะไดดังนี้ 

คะแนน T               คะแนนดิบ     ระดับคะแนน 
61 ข้ึนไป   76 – 85    A 
56 – 60    72 – 75    B+ 
45 – 55    67 – 69    B 
40 – 44    61 – 64    C+ 
39 ลงไป   54 – 59    C 

เฉพาะชวงหางจุดกลางคือระดับคะแนน B นั้นจะหางกัน 1 S.D. เนื่องจากเปนจุดกลางท่ี
แบงเปนระดับคะแนนค่ี คือ 5 ถาแบงเปน 6 ระดับ เชนเปน A, B+, B, C+ และ D+ จุดกลางของ
ระดับคะแนนจะมี 2 ตัวคือ B กับ C+ กรณีนี้ ชวงของ B จะเปน  + 0.5 S.D. และชวงของ C+ จะ
เปน  – 0.5 S.D. สวนระดับคะแนนอ่ืนๆ ก็คงเดิม 

ขนาดของสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีใชแบงนี้ไมมีเกณฑแนนอนดังกลาวแลว เทาท่ีพบ
นอกจากใชคร่ึง S.D. แลว ยังมีใช 0.6 S.D. และ 0.75 S.D. ดวย ซ่ึงจะทําใหคนได A ลดลง นั่นยอม
หมายความวา อาจารยผูสอนเห็นวา มีคนได A มากเกินไป นักศึกษาสวนมากเพียงคอนขางเกง
เทานั้น 

อยางไรก็ดี การใหระดับคะแนนดวยคะแนนมาตรฐานน้ี ถากําหนดชวงหางระหวางระดับ
คะแนนไวแนนอน (0.5 S.D., 0.6 S.D. และ 0.75 S.D.) จะสามารถกําหนดชวงคะแนนมาตรฐาน
คะแนน T ไวเปนเกณฑในการแปลงเปนระดับคะแนน 5 ระดับ ไดดังนี้ 

    คะแนน T (0.5 S.D.)      คะแนน T (0.6 S.D.)      คะแนน T (0.75 S.D.)     ระดับคะแนน 
         61 ข้ึนไป             63 ข้ึนไป             65.0 ข้ึนไป            A 
        56 – 60             57 – 62             57.5 – 64.0            B+ 
        45 – 55             44 – 56             42.5 – 57.4            B 
        40 – 44             38 – 43             35.0 – 42.4            C+ 
        39 ลงไป              37 ลงไป              34.9 ลงไป            C 
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การใหระดับคะแนนจากคะแนนมาตรฐาน คะแนน T ตามท่ีกลาวมานี้เห็นวา ยังไมคอยสม
เหตุผลนัก เนื่องจากคะแนน T หรือคะแนนมาตรฐานเชิงเสนตรงนั้น มิไดปรับการกระจายของ
คะแนนดิบใหเปนโคงปกติ ในการใหระดับคะแนนควรพิจารณาการกระจายของคะแนน
ประกอบดวยนอกจากนั้น ถาคะแนนเบทางบวกนาจะใชคาพิสัยของคะแนนมาตรฐาน กับคะแนน T 
สูงสุดเปนเกณฑในการแบงเชนเดียวกับการแบงจากคะแนนดิบดังกลาวแลวจะเหมาะสมกวา 

 
6) การใหระดับคะแนนโดยใชคะแนน T – ปกติ 
คะแนน T–ปกติ (Normalized T–Score) เปนคะแนนมาตรฐานเชิงโคงปกติ ซ่ึงไดจากการ

แปลงคะแนนดิบ โดยอาศัยพื้นท่ีของโคงปกติ (Area transformation) ปรับการกระจายของคะแนน
ดิบใหเปนการกระจายแบบโคงปกติ ฉะนั้น จึงตางจากคะแนน T ท่ีกลาวมาแลว เพราะคะแนน T 
นั้นเปนการแปลงในเชิงเสนตรง (Linear transformation) คะแนนมาตรฐานท่ีไดจึงมีการกระจาย
เหมือนเดิม คะแนน T และคะแนน T–ปกติ มีคะแนนเฉล่ีย และ S.D. เทากัน 

การใหระดับคะแนนโดยใชคะแนน T–ปกตินี้จะตองแปลงคะแนนดิบใหเปนคะแนน T–
ปกติกอน แลวจึงใชคะแนน T–ปกติแบงเปนระดับคะแนน ซ่ึงนิยมกันอยู 2 วิธีคือใชคะแนนเฉล่ีย
กับสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเหมือนกับการใหระดับคะแนนโดยใชคะแนนมาตรฐาน คะแนน T 
ดังกลาวแลวกับใชคาพิสัยกับคะแนน T–ปกติสูงสุดเปนหลักในการแบง 

การแปลงคะแนนดิบเปนคะแนน T–ปกติ 
การแปลงคะแนนดิบเปนคะแนน T–ปกติ ทําไดดังตัวอยางตอไปนี้ 
ตัวอยาง ในการสอบวิชาสังคมวิทยา มีนักศึกษาสอบ 50 คน ไดคะแนนเรียงตามลําดับดังนี้ 

64      63      62      62      61      61      61      61      60      60 
60      60      60      59      59      59      59      59      59      58 
58      58      58      58      57      57      57      57      57      57 
56      56      56      56      56      55     55      55      55       54 
54      54      53      53      52      52      51      51      50      49 
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จากคะแนนดิบท่ีไดนี้สามารถแปลงเปนคะแนน T–ปกติได โดยอาศัยพื้นท่ีใตโคงปกติดังนี้ 

คะแนน 
(1) 

f 
(2) 

cuf 
(3) 

cuf +  

(4) 

(cuf + )% 

(5) 

(%–50) 
(6) 

–Z 
(7) 

 T 
 (8) 

        64 
63 
62 
61 
60 
59 
59 
58 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 

1 
1 
2 
4 
5 
6 
6 
5 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

50 
49 
48 
46 
42 
37 
37 
31 
26 
20 
15 
11 
8 
6 
4 
2 
1 

49.5 
48.5 
47.0 
44.0 
39.5 
34.0 
34.0 
28.5 
23.0 
17.5 
13.0 
9.5 
7.0 
5.0 
3.0 
1.5 
0.5 

99.0 
97.0 
94.0 
88.0 
79.0 
68.0 
68.0 
59.0 
46.0 
35.9 
26.0 
19.0 
14.0 
10.0 
6.0 
3.0 
1.0 

49 
47 
44 
38 
29 
18 
18 
9 
–4 

–15 
–24 
–13 
–36 
–40 
44 
37 
49 

2.33 
1.89 
1.56 
1.18 
0.81 
0.47 
0.47 
0.03 

–0.01 
–0.39 
–0.56 
–0.88 
–1.09 
–1.29 
1.56 

–1.84 
–2.33 

 73.3 
 68.9 
 65.6 
 61.8 
 58.1 
 54.7 
 54.7 
 50.3 
 49.9 
 46.1 
 43.5 
 41.2 
 39.1 
 37.1 
 34.4 
 31.1 
 26.7 

แสดงคะแนนดิบและคะแนน T–ปกติของนักศึกษาท่ีสอบ 
การคํานวณตัวเลขในตาราง ทําไดดังนี้ 
ชอง 1 นําคะแนนของนักศึกษามาเรียงตามลําดับจากมากไปนอย 
ชอง 2 หาความถ่ี (frequency) ของคะแนนแตละตัวของชอง 1 
ชอง 3 หาความถ่ีสะสม (cumulative frequency) จากคะแนนนอยไปหามาก ดวยการเอา

ความถ่ีของชอง 2 บวกสะสมข้ึนไปเร่ือยๆ 
ชอง 4 หาความถ่ีสะสมของคะแนนกอนคะแนนท่ีตองการหารวมกับคร่ึงหนึ่งของความถ่ี

ของคะแนนน้ัน อยางเชนตองการหาของคะแนน 57 ความถ่ีสะสมของคะแนนกอนคะแนน 57 คือ 
20 และความถ่ีของคะแนน 57 คือ 6 ฉะนั้น cuf +  ของคะแนน 57 จะเทากับ 20 ÷   ×6 = 23 
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ชอง 5 เอาคาในชอง 4 ทําเปนรอยละคือหาเปนอันดับเปอรเซนไตลนั่นเอง โดยเอา 100 คูณ

ตามตัวอยาง n = 50 จึงเทากับเอา 2 คูณตัวเลขในชอง 4 นั่นเอง 
ชอง 6 เอาคาในชอง 5 ลบดวย 50 เนื่องจากตารางพ้ืนท่ีใตโคงปกติจะมีพื้นท่ีเพียงคร่ึงเดียว

(0.5000) เทานั้น แตคาท่ีไดในชอง 5 เปนพื้นท่ีท้ังหมด (1.00) จึงตองลบออก 50 
ชอง 7 นําคาของชอง 6 หารดวย 100 แลวใชเปดหาคาคะแนนมาตรฐาน (Z) จากตาราง

พื้นท่ีใตโคงปกติ เชน ตองการหา Z ของคะแนน 64 ซ่ึงมีคาของชอง 6 (%–50) เทากับ 49 หารดวย 
100ก็เทากับ 0.49 ตรงกับคาใกลเคียงในตาราง 0.4901 คะแนนมาตรฐาน (Z) จะเทากับ 2.3 + 0.03 
หรือ 2.33 นั่นเอง 

ชอง 8 หาคา T ไดจาก T = 50 + 10Z คาท่ีไดในชอง 8 นี้จะเปนคะแนน T–ปกติ
(Normalized T–Score) ตามตองการ 

การใหคะแนน 
ถายึดคะแนนเฉล่ียกับสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนหลักในการกําหนดระดับคะแนน สมมติ

จะให 5 ระดับ คือ A, B+, B, C+ และ C และใช 0.75 S.D. จะใหระดับคะแนนไดดังนี้ 
           คะแนน T–ปกติ             คะแนนดิบ         ระดับคะแนน     จํานวนคนท่ีได 

65.0 ข้ึนไป   62 – 66         A    4 
57.5 – 64.9   60 – 61              B+    9 
42.5 – 57.4   55 – 59         B    26 
35.0 – 42.4   52 – 54         C+    7 
34.9 ลงไป 4  9 – 51         C    4 

ถาใชพิสัยกับคะแนน T–ปกติสูงสุดเปนหลักในการแบง จะตองหาพิสัยของคะแนน T–
ปกติกอน ซ่ึงจะเทากับ 73.7–26.7 = 46.6 เม่ือตองการแบงเปน 5 ระดับ จึงตองเอา 5 หารพิสัยจะได 
9.3 ฉะนั้น จะใหระดับคะแนนไดดังนี้ 

          คะแนน T–ปกติ              คะแนนดิบ      ระดับคะแนน     จํานวนคนท่ีได 
64.0 – 73.3   62 – 64       A    4 
56.7 – 63.7   60 – 61       B+    9 
47.4 – 56.6   57 – 59       B    17 
38.1 – 47.3   53 – 56       C+    41 
38 ลงไป   49 – 52       C    6 
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การใหระดับคะแนนโดยใชคะแนน T–ปกติ เกณฑท่ีใชควรจะเปนคะแนนเฉล่ียกับสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเปนหลักในการแบงจะสมเหตุผลมากกวาการใชพิสัย เพราะคะแนน T–ปกตินั้น
ไดปรับใหมีการกระจายเปนแบบโคงปกติแลว 

 
7) การใหระดับคะแนนโดยอิงเกณฑและอิงกลุม 
การใหระดับคะแนนตามท่ีกลาวมาแลว ไดแก การใหระดับคะแนนโดยตรง กับการให

ระดับคะแนนโดยใชคะแนนรอยละ เปนการใหระดับคะแนนโดยยึดหลักอิงเกณฑเปนสําคัญ สวน
การใหระดับคะแนนโดยใชการวัดการกระจายกับการใชคะแนนมาตรฐาน ท้ังคะแนน Z คะแนน T 
และคะแนน T–ปกติ เปนการใหระดับคะแนนโดยยึดหลักอิงกลุม หรือกลุมนักศึกษาท่ีสอบเปน
สําคัญ ซ่ึงท้ัง 2 ลักษณะดังกลาวตางก็มีท้ังขอดี และขอจํากัด การจะใหระดับคะแนนตามวิธีดังกลาว
สมเหตุผลเพียงใด ข้ึนอยูกับประสบการณและดุลยพินิจของอาจารยท่ีใหคะแนนเปนสําคัญ ฉะนั้น
จึงมีการพัฒนา วิธีการใหระดับคะแนนโดยอิงเกณฑและอิงกลุมผสมกันข้ึน  โดยมีหลักการที่สําคัญ
คือ ระดับคะแนนแตละระดับมีชวงหางเทากัน และตองพิจารณาตัดสินความสามารถรวมของกลุม
กอนวากลุมนักศึกษานั้นมีความสามารถระดับใดเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด เพื่อหาคาขีดจํากัดลาง
ของระดับคะแนน A สําหรับใชเปนจุดเร่ิมตนของการใหระดับคะแนนในระดับตอๆ ไป 

ขอดีของการใหคะแนนแบบอิงเกณฑและอิงกลุม 
การใหระดับคะแนนแบบอิงเกณฑและอิงกลุมตาม  มีขอดีหลายประการไดแก 
1.  ใหระดับคะแนนจากคะแนนดิบโดยตรง ไมตองแปลงการกระจายของคะแนนดิบให

เปนการกระจายแบบโคงปกติ 
2.  ลักษณะของคะแนนสวนมากจะไมเปนแบบโคงปกติ มักจากเบ้ียวทางใดทางหน่ึงเสมอ 

อีกท้ังธรรมชาติของคะแนนท่ีวัดออกมาไดนั้นไมมีศูนยแท (absolute zero) ฉะนั้นใชคะแนนเฉล่ีย
จึงไมเปนตัวแทนของคะแนนท่ีดี ใชมัธยฐานจะเปนตัวแทนของคะแนนไดดีกวา นอกจากนั้นการ
คํานวณคะแนนเฉล่ียทําไดยากกวามัธยฐาน ถาไมมีเคร่ืองคํานวณชวย 

3.  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานหาโดยวิธีประมาณ ซ่ึงเปนวิธีการที่หาไดงายกวาหาโดยวิธีตรง
และคาท่ีไดก็ไมแตกตางกันมากนัก จะตางกันก็เฉพาะหลังจุดทศนิยมเทานั้น จึงไมทําใหการให
ระดับคะแนนเปล่ียนแปลงไปจากความเปนจริง 

4.  วิธีนี้เหมาะกับการใหระดับคะแนนตามความสามารถของกลุมนักศึกษา ซ่ึงเปน
ประโยชนมากในกรณีท่ีอาจารยคนเดียวสอนนักศึกษาหลายกลุม และแตละกลุมมีความสามารถ
แตกตางกัน การใหระดับคะแนนก็ควรใหแยกกันเปนกลุมๆ ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาท้ังหมดไดรับ
ความเปนธรรมดวย 
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5. การใหระดับคะแนนดวยวิธีนี้ อาจจะไมมีคนได A เลย หรือมีคนได A แลว ไมจําเปน
จะตองมีคนได F ดวยก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการตัดสินใจอยางมีวิจารณญาณท่ีขาวสะอาดของอาจารย
แตละคน 

ดรุณ  หาญตระกูล และ ตาย  เซ่ียงฉี (2538) ไดอธิบายวา การประเมินผลการเรียนการสอน
หมายถึง  กระบวนการตัดสินคุณคาวินิจฉัยหรือลงบทสรุปส่ิงท่ีไดจากการวัดผลอยางมีหลักเกณฑ   
ผลของการประเมินจะตัดสินวาผูเรียนผาน  ไมผาน  สอบได  สอบตก  เกง  ออนหรือไดระดับ
คะแนนหรือเกรดระดับใด  หากผลของการประเมินก็จะเหมาะสมตรงกับสภาพความเปนจริงเทานัน้  
การตัดเกรดเปนการประเมินผลท่ีตองตัดสินจากตัวเลขประกอบกับดุลยพินิจของผูประเมิน     
ดังนั้นการประเมินผลการเรียนการสอนจึงนับวาเปนส่ิงสําคัญยิ่ง  ผูประเมินจะตองพิจารณาหลาย ๆ 
ดานประกอบกัน    ท้ังดานการสอบและดานพฤติกรรมของผูเรียน  ดานการสอบจะมีการสอบวัด
หลาย ๆ  วิธีสอบวัดหลายๆ คร้ัง  ถาขอสอบท่ีใชวัด  มีคุณภาพดี  มีความเท่ียงตรง  (validity) และมี
ความเชื่อม่ัน ( reliability)  คะแนนท่ีไดจะบอกระดับความสามารถของผูเรียนในเร่ืองนั้นๆ  ได
ถูกตองกลาวคือ    ผูท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุดตามวัตถุประสงคในการเรียนการสอนของ
วิชานั้น ๆ  ก็นาจะไดคะแนนสูงสุด  ไมวาจะเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดหรือเปรียบกันเอง
ภายในกลุมผูเรียน     สวนดานพฤติกรรมของผูเรียนจะพิจารณาถึงการทํางานท่ีไดรับหมาย  ความ
รับผิดชอบ   ความเอาใจใส   ความมานะพยายาม   ตลอดถึงความรวมมือตาง ๆ ดังนั้น    กอนเร่ิมตน
การสอน     ผูสอนควรทําความตกลงกับผูเรียนกอนวาจะปฏิบัติอยางไร เชน  คะแนนสอบยอย  
คะแนนกลางภาค  ปลายภาคหรือคะแนนสอบภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และคะแนนความประพฤติ
กรรมจะใหทําอยางไร   มีสัดสวนเทาใด   เพื่อใหผูเรียนทราบเปาหมายท่ีจะตองไปใหถึงตอจากการ
สอนและการสอบวัดแลว  ผูประเมินจึงใชดุลยพินิจท่ีเท่ียงธรรมไมอคติ  ตัดสินวาผูเรียนรอบรูใน
วิชานั้น ๆ  หรือไม  ควรใหเกรดระดับใด 

 
2.3.  การตัดเกรด 
 2.3.1  ขอควรพิจารณาในการตัดเกรด  ผูสอนควรพิจารณาส่ิงท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

1) ควรพิจารณาหลาย ๆ ดานจากการสอบหลาย ๆ คร้ัง 
2) ควรพิจารณาการเกาะกลุม  และการกระจายของคะแนนดวย 
3) กระบวนวิชาเดียวกัน  ควรตัดเกรดรวมกันไมควรแยกตัดเกรดเปนหอง 
4) ผูสอนควรเปนผูตัดเกรด  เพราะเปนผูใกลชิดผูเรียน  และเขาใจสภาพการเรียนการ

สอนดีท่ีสุด 
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5) อยาใชผลการประเมิน ( การใหเกรด ) เปนการลงโทษหรือตอบแทนความดีแก
ผูเรียน 

6) ขอสอบเปนตัวแทนของเนื้อหาความรู  อยาคิดวาขอสอบจะวัดไดถูกตอง 100 % 
7) ควรคิดถึงความสามารถของผูเรียน  และเปรียบเทียบความสามารถกันภายในกลุม

ผูเรียนดวยกัน 
8) ตัดเกรดมีหลายวิธี  ไมมีวิธีการใดเพียงอยางเดียวท่ีถูกตอง    แตตองเลือกวิธีท่ีเห็น

วาเหมาะสมท่ีสุด 
9) ไมจําเปนวาการตัดเกรดแตละคร้ังจะตองมีผูเรียนไดเกรดจาก A ถึง F อาจจะตัด3  

เกรด  หรือ 4  เกรด   ก็ได 
10) ใชความยุติธรรมและคุณธรรมสูงสุดประกอบการพิจารณาตัดเกรดเพราะถาให

คะแนนผิดพลาด  อาจจะทําลายอนาคตของผูเรียนได 
 
2.3.2  การตัดเกรดแตละคร้ังควรตัดกี่เกรด 
ในการตัดสินความสามารถของผูเรียน    จะมีปญหายุงยากในการที่จะตกลงวาจะตัดกี่เกรด 

มีเกรด A ควรมี เกรด F หรือไม  หรือในการตัดเกรดทุกคร้ัง  ควรมีเกรด A หรือเกรด  F  เสมอไป
หรือไม  การพิจารณาวาจะตัดกี่เกรดนั้น  ควรพิจารณาในแงตาง ๆ  ดั้งนี้ 

1) พิจารณาจากเกณฑท่ีกําหนดไวข้ันตํ่าสุดของรายวิชานั้นวาผูเรียนคนท่ีไดคะแนนตํ่าสุด
ผานเกณฑข้ันตํ่าสุด  ถือวาสอบไดหรือไม  ถาผานก็ควรจะตัดเพียง 4 เกรดคือ A B C D  หรือ 3 
เกรด B C D  กรณีไมมีผูเรียนคนใดไดคะแนนผานเกณฑข้ันสูงสุด 

2) ถาขอสอบดีมีความเชื่อม่ันสูง  (  Reliability ) วัดคลุมหลักสูตรคือ  มีขอสอบมากขอ
และวัดทุกเนื้อหาวิชา  ผูสอนสอนครบทุกเนื้อหาคือ  สอนอยางจริงจัง  ผูเรียนไมคอยขาดเรียน  งาน
ท่ีมอบหมาบก็ทําสงอยางดี  จนเชื่อม่ันวาในการสอนคร้ังนี้      ผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มท่ี  และ
ผูเรียนก็เปนกลุมเอกพันธ     คือ ไมออน  ไมเกงกวากันมากนัก  การตัดเกรด  อาจจะตัดเพียง 3 เกรด  
คือ A B C ก็ได  ถาผูสอนไมม่ันใจตามท่ีกลาวขางตนจะตัดกี่เกรดก็ได  ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
ผูสอน 

3) นโยบายของสถาบันการศึกษานั้น ๆ  วาตองการเขมงวดรายวิชาใด  มากนอยเพียงใด 
 

2.3.3  การตัดเกรดแบบอิงกลุม 
การตัดเกรดมีวิธีการหลายวิธีในท่ีนี้จะนําเสนอเพียง  3  วิธี  ท่ีเห็นวาเหมาะสม  และมีคน

นิยมใชกันมากคือ 
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1) การตัดเกรดโดยใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  มีหลักวาชวง
คะแนนในแตละเกรดจะเทากับ 1 SD  และการคิดคะแนนข้ันตํ่า  ของแตละเกรดใหเร่ิมคิดจาก
คาเฉล่ีย   

2) การตัดเกรดโดยใชคะแนนมาตรฐานทีปกติ (Grading By Normalized T-Score) การ
ตัดเกรดดวยวิธีนี้จะยึดการแจกแจงพ้ืนท่ีใตโคงปกติ (Normal Curve) เปนหลัก  ฉะนั้นกอนอ่ืน
จะตองเปล่ียนคะแนนดิบของผูสอบทุกคนใหเปนคะแนนมาตรฐานทีปกติ  (Normalized T-score)  
แลวจึงดําเนินการตัดเกรดได 

3) การตัดเกรดโดยใชวิธีของสตุท  (Grading By Stuit’s Method) การตัดเกรดวิธีขนี้   
จะยึดความสามารถของคนในกลุมท่ีจะตัดเกรดเปนหลัก  โดยไมอิงการแจกแจงโคงปกติ (Normal 
Curve) ซ่ึงผูตัดเกรดจะตองประเมินไดวากลุมคนท่ีจะนํามาตัดเกรดนั้นมีความสามารถโดยเฉล่ียของ
กลุมอยูในระดับใด ดีเลิศ ดีมาก ดี คอนขางดี ปานกลาง ออน หรือออนมาก  เม่ือประเมินไดวาอยูใน
ระดับใดแลว ก็จะมีตัวคูณซ่ึงเรียกวา Lower Limit Factor (LLF)  เปนตัวปรับใหกลุมท่ีมี
ความสามารถตางกัน จะมีจํานวนคนไดเกรด A, B, C, D, หรือ F  ตางกัน  และไมตองกําหนดวาจะ
ตัดกี่เกรด จะมี F หรือไม  ผลของการตัดเกรดจะออกมาเองตามระดับความสามารถของกลุมท่ีเรา
ประเมินแตแรก 
 
2.4  โปรแกรมสําหรับการพัฒนาระบบ 

2.4.1  ภาษาพี เอช พี ( PHP : Personal Home Page ) 
ในชวงแรกของการทํางานบนระบบเครือขาย ภาษาท่ีใชสรางเว็บไซตนั้นเปนภาษาแบบ

สถิต (Static Language) ซ่ึงเปนภาษาท่ีใชสรางขอมูลประเภทตัวอักษร ภาพ หรือออบเจ็กตอ่ืนๆ ท่ี
ไมสามารถเปล่ียนแปลงไดดวยตัวเองหรือเปนขอมูลท่ีคงท่ี แตตอมา ไดมีการพัฒนาภาษาใหมี
ความสามารถเปนแบบไดนามิก (Dynamic Language) ซ่ึงเปนภาษาที่ขอมูลสามารถถูกเปล่ียนแปลง
ไดโดยอัตโนมัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีผูเขียนไดกําหนดไว โดยเฉพาะภาษาประเภทสคริปต (Script) 
ท่ีสามารถติดตอ (Interaction) กับผูใชงานไดและภาษาประเภทนี้ท่ีนิยมใชงานอยางมากในปจจุบัน
คือภาษา พี เอช พี 

ภาษา PHP ถูกสรางข้ึนมาในป ค.ศ.1994  โดย Rasmus Lerdorf  เพื่อนํามาเสริม
ความสามารถใหเว็บเพจแบบไดนามิก และสามารถใชงานไดท้ังบนระบบยูนิกสและ Win 32 และ
ยังมีความสามารถติดตอกับโปรแกรมฐานขอมูลตางๆ เชน โปรแกรมไมโครซอฟทแอคแซส
(Microsoft Access) และโปรแกรม MySQL เปนตน และการสรางเว็บเพจดวยภาษา PHP นั้น
ปจจุบันสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเปนเคร่ืองมือสําหรับการสรางเว็บไซตได เชน โปรแกรม
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มาโครมิเดียดรีมวีเวอร (Macromedia Dreamweaver) โปรแกรมฟรอนทเพจ (FrontPage) และ
โปรแกรมโนตแพด (NotePad ) เปนตน 

 1)  ความสามารถของพี เอช พี 
 สมประสงค ธิตินิลนิธิ (2545) อธิบายวา  พีเอชพีไดรับการพัฒนาความสามารถอยาง
ตอเนื่อง เพราะมีการเปดเผยซอรสโคด (Open Source)  ของ พี เอช พี สูสาธารณะ  ดังนั้น จึงทําใหมี 
หนวยงานและองคกรตางๆ  เขามาชวยกันพัฒนาและสรุปความสามารถหลักของ พี เอช พี ไดดังนี้ 

 (1) ความสามารถในการจัดการกับตัวแปรหลายๆ ประเภท เชน เลขจํานวนเต็ม 
(Integer), เลขทศนิยม  (Float), สตริง (String) และอารเรย (Array) เปนตน 

 (2) ความสามารถในการรับสงขอมูลจาก HTML 
 (3) ความสามารถในการรับ-สง Cookies 
 (4) ความสามารถเก่ียวกับ Session (ต้ังแต PHP เวอรช่ัน 4  ข้ึนไป ) 
 (5) ความสามารถทางดาน OOP (Oriented Programming) ซ่ึงรองรับการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ 
 (6) ความสามารถในการติดตอและจัดการฐานขอมูล 
 (7) ความสามารถในการสรางภาพกราฟก 
2)  พื้นฐานการทํางานของ Session 
สมประสงค ธิตินิลนิธิ (2545) แนะนําวา Session เปนคุณสมบัติของ พี เอช พี ต้ังแต

เวอรชัน 4.0 ข้ึนไปท่ีชวยในการติดตามและตรวจสอบผูใช โดยจะตองสรางตัวแปร Session เพื่อเก็บ
คาตางๆ ท่ีตองการไว ซ่ึงความคงอยูของตัวแปร Session นี้จะข้ึนกับวินโดวของเว็บบราวเซอรไม
ข้ึนกับไฟล พี เอช พีท่ีสรางตัวแปรนั้น กลาวคือ หลังจากตัวแปร Session ถูกสรางข้ึนมาโดยไฟล พี 
เอช พีไฟลหนึ่งแลว เราจะสามารถอางถึงตัวแปรนั้นไดจากไฟล พี เอช พี อ่ืนๆ ดวย ตราบใดท่ีผูท่ี
ใชยังคงเขาถึงไฟล พี เอช พี ในเว็บไซตโดยยังคงใชวินโดวเดิมอยู 
 

2.4.2  โปรแกรมจัดการฐานขอมูลมาย เอส คิว แอล  
รัชฎาภรณ ชะนุนันท  (2546) ระบุวา โปรแกรมจัดการฐานขอมูล มาย เอส คิว แอล ถูก

พัฒนาข้ึนโดยบริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน ซ่ึงกอต้ังข้ึนโดย David Axmark, Allan 
Larsson และ Michael Monty Widenius โดยมีสมาชิกเปนนักพัฒนาซอฟตแวรจาก 12 ประเทศท่ัว
โลกซ่ึงติดตอส่ือสารกันผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงมีวัตถุประสงคของผูผลิตซอฟตแวร 
ดังนี้ 
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1) ตองการสรางสรรคและพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการจัดการฐานขอมูลท่ีมีขนาดเล็ก แต
มีความสามารถสูง 

2) เปนซอฟตแวรท่ีมีผูใชท่ัวโลก 
3) เปนซอฟตแวรท่ีใชงานงาย 
4) มีการปรับปรุงอยางตอเนื่องและรวดเร็ว 
5) ปราศจากขอผิดพลาดจากตัวโปรแกรม 
6) ไมมีคาใชจายในการจัดหา (เปนฟรีแวร) 
ระบบจัดการฐานขอมูลของโปรแกรมมายเอสคิวแอล เปนระบบเครือขายแบบ 

Server/Client Slid ซ่ึงประกอบไปดวยแมขาย (Server) และลูกขาย (Client) หลายเคร่ือง โดยแมขาย
ตองมีหนาท่ีสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล บริหารระบบหองสมุดขอมูล และระบบเช่ือมโยงขอมูล
แบบ API ซ่ึงทําใหผูใชไดฐานขอมูลท่ีจัดการไดงาย และสามารถเช่ือมโยงฐานขอมูลเขากับ
โปรแกรมประยุกตอ่ืนๆ ไดงายและรวดเร็ว ซ่ึงคุณลักษณะเดนของระบบจัดการฐานขอมูลของ
โปรแกรม มาย เอส คิว แอล สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

1) มาย เอส คิว แอล เปนระบบจัดการฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) มาย เอส คิว แอล เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
3) มาย เอส คิว แอล เปนซอฟตแวรแบบฟรีแวรและเปดเผยซอรสโคด (Open Source) 
 
สาธิต ชัยวิวัฒนตระกูล ( 2547) ระบุวา โปรแกรมที่ใชในการจัดการฐานขอมูล ในระบบ

เครือขายท่ีนิยมใชกันแพรหลายในปจจุบันโปรแกรมหน่ึงคือโปรแกรม มาย เอส คิว แอล เนื่องจาก
เปนโปรแกรมประเภทฟรีแวร  (Freeware) ท่ีสามารถใชไดทุกฟงกชันการใชงานและยังมี
ประสิทธิภาพและความเร็วในการทํางานในระดับเดียวกับโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลช้ันนํา
อ่ืนๆ  เชน โปรแกรม Microsoft Access , Oracle  และ SQL Server 
 
2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ประทีป  จันทรคง (2530) ไดพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับระบบงานระเบียนนักศึกษา
ระดับคะแนน โดยใช ไมโครคอมพิวเตอร ใชโปรแกรมสําเร็จรูป dBASE III+ เปนโปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูล โปรแกรมท่ีพัฒนามีข้ันตอนการทํางานหลัก ๆ คือ เพิ่มรายช่ือประวัตินักศึกษาใหม  
บันทึกผลการเรียนแตละภาคการศึกษา  คํานวณจุดลําดับข้ันเฉล่ีย  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาท่ี
พนสภาพ  ตรวจสอบนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  รวมท้ังสามารถพิมพผลการเรียนใหแก
อาจารยท่ีปรึกษาและผูปกครอง 
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 สําหรับตาย  เซ่ียงฉี (2531)  ไดระบุวา ผลการศึกษามีความสําคัญตอผูเรียนเปนอยางมาก 
เพราะมีผลตออนาคตของผูเรียน ฉะนั้นการตัดเกรดจึงจําเปนจะตองมีความถูกตอง ยุติธรรม และ
เปนไปตามหลักการวัดผล  ดังนั้นจึงไดทําการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการตัดเกรดเพื่อใช
กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร  เพื่อทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง นอกจากน้ันยังสามารถ
พิมพรายงานผลการเรียนเปนรายบุคคลไดดวย 

 ท้ังนี้ประทีป  จันทรคง (2543) ไดพัฒนาโปรแกรมตัดเกรดใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนอีก
คร้ังหนึ่ง  เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับอาจารยผูสอนสําหรับการตัดเกรดของนักศึกษาท่ีเรียน
ในแตละกระบวนวิชา  โดยอาจารยเพียงปอนคะแนนนักศึกษาเขาไปแลวระบบจะทําการคํานวณ
เกรดออกมาใหโดยอัตโนมัติ  นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเกรดของนักศึกษาไวในแผนดิสกแลวสง
สํานักทะเบียนฯ  แทนการระบายอักษรลําดับข้ันลงบนแบบฟอรม ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางรวดเร็วและถูกตอง ท้ังนี้ไดพัฒนาโปรแกรมตัดเกรดเปน Version 3.0 For Windows 

 
 ตอมาวิชาญ  ตาคํา (2547) ไดพัฒนารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลําปางโดยใชโปรแกรม เอ เอส พี 
(ASP) และมีขอเสนอแนะในงานวิจัยวา การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคช่ันควรจะเปนเว็บ
แอพพลิเคช่ันท่ีสามารถใชกับเว็บบราวเซอรไดหลากหลาย มีความสามารถทํางานไดหลาย
แพลตฟอรม (Platform)  สามารถถายโอนขอมูลการลงทะเบียนเรียนไดโดยอัตโนมัติ ระหวาง
ระบบกับสํานักทะเบียนและประมวลผล  ควรพัฒนาระบบใหสามารถตัดเกรดแบบอิงกลุมไดและ
ใหผูสอนสามารถกําหนดรหัสผานใหแตละรายวิชาท่ีแตละคนรับผิดชอบ 
 
 ในการศึกษาคนควาเอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการตัดเกรดบน
เครือขายอินเทอรเน็ตผูศึกษาไดใชรายละเอียดตามลําดับขางตนเปนแนวทางในการวิเคราะห  และ
ออกแบบระบบในลําดับตอไป 
 


