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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมินผลการเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาความพึงพอใจที่มีตอฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมิน
ผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิธีการดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ  1)  ขั้นเตรียมการพัฒนาฐาน
ความรู  2) ขั้นการออกแบบและพัฒนาฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานและ 3) ขั้นศึกษาความพึงพอใจที่มีตอฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมินผลการ
เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง ไดแก  ครูผูสอน 
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จํานวน 80 คน ศึกษานิเทศก  จํานวน 16 คนและนักวิชาการศึกษา 
จํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมนิดานเนื้อหาของฐานความรู สําหรับผูเชี่ยวชาญ ทาง
ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา  แบบประเมินดานการออกแบบของฐานความรู สําหรับผูเชี่ยวชาญ ทาง
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอฐานความรู สําหรับครูผูสอน ศึกษานิเทศก  
และ/หรือนักวิชาการศึกษา  การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละและคาเฉลี่ยสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ  และใชการ
วิเคราะหเนื้อหาสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ

การวิจัยไดผลดังนี้  1) ผลการพัฒนาฐานความรูทําใหไดเว็บฐานความรูในรูปของเว็บไซตที่เผยแพรผาน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ URL:http://kruwatpon.skru.ac.thโดยมีผลการประเมินความคิด
เห็นของผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประเมินผลการศึกษาที่มีตอฐานความรูทางเนื้อหาของแตละเมนู ในภาพ
รวมอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย 3.30 จาก 5 สเกลและผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทาง  สเกล
ดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรที่มีตอการออกแบบฐานความรู ในหัวขอตาง ๆ อยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย 
3.38 จาก 5 สเกลและ 2)ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอฐานความรู สําหรับครูผูสอน/ศกึษานเิทศก/
นกัวชิาการศกึษา ทั้งในดานเนื้อหา และดานรูปแบบการนําเสนอ อยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.34 จาก 5
คําสําคัญ : การวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การวัดและประเมินผลการเรียนรู, 
การพัฒนาฐานความรู
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Abstract
  The objectives of this research were to develop electronics knowledgebase on learning 
measurement and evaluation for basic education and to study the satisfaction  towards  electronics 
knowledgebase on learning measurement and evaluation for basic education.  The research 
procedures consisted of three phases: 1) preparation for electronics   knowledgebase development, 
2) designing and developing electronics  knowledgebase  and 3) studying satisfaction towards  
electronics knowledgebase on learning measurement and evaluation for basic education. The 
sample in this study selected by purposive sampling were 80 primary and secondary teachers, 
16 educational supervisors and 12 educators. The research instruments were evaluation form 
on contents of the knowledgebase for measurement and evaluation experts, evaluation form 
on designing  knowledgebase for computer technology experts, and questionnaire on the 
satisfaction towards knowledgebase for teachers, educational supervisors and educators. The 
data was analyzed by using percentage and mean for quantitative data and content analysis 
for qualitative data.

The research findings were as follows: 1) the  electronics knowledgebase on learning 
measurement and evaluation for basic educationwas posted in the SongkhlaRajabhat University 
website at the URL: http://kruwatpon.skru.ac.th  and the evaluation of  knowledgebase content 
from evaluation experts matters revealed high satisfaction  with the mean of 3.30  from 5 scale 
and the evaluation from computer technology experts matters revealed high satisfaction with 
the mean of 3.38 from 5 scale and  2)the evaluation of satisfaction from teachers ,educational 
supervisors and educators on the aspect of  the presentation and the  content was at the high 
level with the mean of 3.34 from 5 scale.  

Keywords : Measurement and  Evaluation  for Basic Education, Learning  Measurement and  
Evaluation, Development of Knowledgebase  
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บทนํา
  การวัดและประเมินผลทางการศึกษามี
สวนสําคัญในการสะทอนขอมูลผลการจัดการศึกษา  
ข อมูลที่ ได จากการวัดและประเมินผลจะนํามา
จัดการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน พัฒนา 
ปรับปรุงการสอนของครู  ในการประเมินผลการเรียน
รูนั้น ผูสอนสามารถกระทําไดทุกขั้นตอนของการเรียน
การสอน ตั้งแตกอนเริ่มเรียน ระหวางการเรียนและ
หลังการเรียน ซึ่งในการวัดและประเมินผลควรจัดการ
ใหสอดคลอง กับธรรมชาติการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ควรใชวิธีการวัดผลท่ีหลากหลาย เลือกใชให
เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู (สุวิมล วองวานิช, 
2546) รวมถึงการใชผลงานเปนสิ่งวัดความสามารถ
ของผูเรียนที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและ
จุดมุงหมายของหลักสูตร   การวัดควรวัดเพื่อใหรูวา
ผูเรียนรูอะไรและสามารถทําอะไรไดบาง (อัมพร มา
คะนอง, 2546) ในการประเมิน ครูเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญ ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความรูความ
สามารถของผูเรียน หากการวัดและประเมินผลขาด
ประสิทธิภาพ  ก็จะทําใหผลจากการวัดและประเมิน
ผลการศึกษานั้นขาดความนาเชื่อถือ  

จากการใหบริการวิชาการแกสถานศึกษาใน
พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวาครู
ผูสอนในโรงเรียนตางๆ ยังคงมีปญหาในการวัดและ
ประเมินผลผูเรียน เนื่องจากขาดความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองในการวัดและประเมินผล เชน การเลือกใช
เครื่องมือ  การสรางเครื่องมือชนิดตาง ๆ การแปล
ผลที่ไดจากการวัด ความคุมคาในการนําผลจากการ
วัดและประเมินผลไปใชรวมทั้งความกาวหนาตางๆ
ในดานการวัดและประเมินผล เปนตนซึ่งถึงแมไม
สามารถคาดหมายใหครูผูสอน ทุกคนเปนผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการวัดและประเมินผล แตผูสอนทุกคนควร
จะตองเขาใจหลักการวัดและประเมินผล ซึ่งเปนพื้น
ฐานที่สําคัญในการตัดสินผลการเรียนรูอยางยุติธรรม 
(รสริน ศรีวิกานนท, 2552:115)    จึงควรสงเสริมใหครู
ไดรับการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพอยางทั่วถึง เพื่อ
ใหครูไดมีโอกาสในการเพิ่มพูนความรูและทักษะใน
การสรางเครื่องมือวัดผลการเรียน สามารถเลือกใชวิธี
การตางๆที่หลากหลาย ใหเหมาะสมกับธรรมชาติของ

วิชาหรือเนื้อหานั้นๆ โดยอาจจะจัดอบรมหรือจัดหา
คูมือ ตําราเอกสารตางๆเกี่ยวกับการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู ใหครูไดศึกษาอยางเพียงพอตอความ
ตองการ นอกจากนี้ควรสํารวจแหลงคนควาหาความ
รูดานการวัดและประเมินผลเพื่อเปนทางเลือกสําหรับ
ครูไดศึกษาเพิ่มเติมแตปญหาอยางหนึ่งที่พบในการ
พัฒนาครูคือหลักสูตรการพัฒนาครูยังไมสอดคลอง
กับความตองการในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาครู
ในเวลาราชการทําใหครูตองละทิ้งการเรียนการสอน 
เปนตนซึ่งในปจจุบัน มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
เปนอยางมาก สามารถแสวงหาความรูดานตางๆ จาก
เครือขายโลกไดอยางกวางขวาง รวดเร็วและมีขอมูล
ตางๆมากมายใหคนหา เรียนรู แตก็ยังกระจัดกระจาย 
ไมเปนหมวดหมูที่ชัดเจน ซึ่งเปนปญหาในการศึกษา 
คนควาใหกับผูสอนและผูสนใจ หากขอมูลดาน
การวัดและประเมินผลการศึกษาไดรับการจัดหมวด
หมูใหเปนระบบโดยผานสื่ออิเลคทรอนิคส จะทําให
สะดวกในการศึกษาคนควา เพิ่มโอกาสใหกับผูสอนและ
ผูสนใจ ไดเขาถึงแหลงเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญสาขา
ตางๆ โดยตรง สามารถเรียนรูไดดวยตนเองในทุก
ที่ ทุกเวลา จะไดเรียนรูตามความสามารถและความ
สนใจของตนเองโดยไมจําเปนตองเรงหรือรอใครๆไม
ตองละทิ้งชั้นเรียนเมื่อตองการจะเรียนรู  ซึ่งจะทําให
เกิดความมั่นใจในการเรียนรูและสามารถนําความรู
ที่ไดไปประยุกตใชในการวัดและประเมินผลผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญของ
การรวบรวมความรู เนื้อหาสาระจากแหลงเรียนรูตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลการศึกษา โดย
นํามาจัดหมวดหมู ของความรู ในลักษณะของฐาน
ความรูอิเลคทรอนิคสเพื่อการนํามาใชประโยชน ใหกับ
ผูสอนในโรงเรียนและผูสนใจไดศึกษาคนควาตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย
 1.  เพื่อพัฒนาฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการ
วัดและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอฐานความรู
อิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมินผลการเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 ขอบเขตการวิจัย
ประชากร คือ ครูผูสอนระดับประถมศึกษา

และระดับมัธยมศึกษา ศึกษานิเทศกและ/หรือนักวิชาการ
ศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด สงขลา พัทลุงและสตูล

กลุมตัวอยาง ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) แบงเปน 2 กลุม ไดแก 
ครูผูสอน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน 80 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 16 คนและนัก
วิชาการศึกษา จํานวน 12 คน

เนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ครอบคลุม เนื้อหา
ดานการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยนํามา ออกแบบโครงสรางฐานความ
รูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมินผลการเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาความพึง
พอใจที่มีตอฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
พัฒนาขึ้น

นิยามศัพท
 ฐานความรู อิเล็กทรอนิกสดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หมายถึงแหลงขอมูลความรูและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการวัดและประเมินผลการเรียน ที่เหมาะสม
กับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่ได
รวบรวมมาจากเครือขายโลก และนํามาออกแบบเพื่อ
นําเสนอในรูปฐานความรูอิเล็กทรอนิกส ที่เปนหมวด
หมูบนเครือขายโลก
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การจัดการ
ศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการทางการเรียนรู ขั้น
พื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนในระดับตน และ
ในระดับกลางซึ่งเปนพื้นฐานในการเรียนรู ขั้นตอไป 
ไดแกการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ที่ มี ต  อ ฐ า น ค ว า ม รู 
อิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมินผลการเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ขอมูลพึงพอใจ
ของครูผูสอน ศึกษานิเทศก นักวิชาการศึกษาที่มีตอ

ฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมินผล
การเรียนที่ไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
1. เว็บไซตฐานความรูดานการวัดและประเมิน

ผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ URL:http
://kruwatpon.skru.ac.th
 2. แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เว็บไซตฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมิน
ผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับผู
เชี่ยวชาญจํานวน 2 ชุด ไดแก
  ชุดที่ 1 แบบประเมินดานเนื้อหาของ
ฐานความรู สําหรับ ผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา
   ชุดที่ 2 แบบประเมินดานการออกแบบ
ของฐานความรู สําหรับ ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
 3. แบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มี
ตอฐานความรู สําหรับครูผูสอน ศึกษานิเทศก และ/
หรือนักวิชาการศึกษา

หลักการทฤษฎีและแนวคิดที่นํามาใชในการวิจัย
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู

 National Forum on Assessment (1995) 
(อางในนาตยา ปลันธนานนท มธุรส จงชัยกิจและศิริ
รัตน  นีละคุปต, 2542) ไดเสนอหลักการการประเมิน
ผลผูเรียนใหมีคุณภาพสรุปได ดังนี้
 1.จุดประสงคหลักของการประเมินก็คือ
ปรับปรุงการเรียนรู
 2.การประเมินผลเพื่อจุดประสงค อื่นๆ
เปนการสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน
 3.ระบบการประเมินผลมีความเปนธรรม
สําหรับผูเรียนทุกคน
 4.การประเมินผลไดรับความรวมมือและ
พัฒนาจากบุคลากรวิชาชีพ
 5.ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการประเมิน
 6.จัดใหมีการสื่อสารเกี่ยวกับการประเมิน
ผลอยางสมํ่าเสมอและชัดเจน
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 7.มีการทบทวนและปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ
 สมนึก ภัทธิยธนี (2546) ไดใหหลักการของ
การวัดและประเมินผลการศึกษา สอดคลองกับ พิชิต 
ฤทธิ์จรูญ (2548) สรุปไดดังนี้
 1.ตองวัดใหตรงกับจุดมุงหมายของการเรียน
การสอน คือการวัดผลจะเปนสิ่งตรวจสอบผลจากการ
สอนของครูวานักเรียนเกิดพฤติกรรมตามที่ระบุไวใน
จุดมุงหมายการสอนมากนอยเพียงใด
 2.เลือกใชเครื่องมือวัดท่ีดีและเหมาะสมการ
วัดผลครูตองพยายามเลือกใชเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ
ใชเครื่องมือวัดหลายๆ อยาง เพื่อชวยใหการวัดถูกตอง
สมบูรณ
 3.ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิด
พลาดของการวัด เมื่อจะใชเครื่องมือชนิดใดตองระวัง
ความบกพรองของเครื่องมือหรือวิธีการวัดของคร ู
 4.ประเมินผลการวัดใหถูกตอง เชน คะแนน
ที่เกิดจากการสอนครูตองแปลผลใหถูกตองสมเหตุสม
ผลและมีความยุติธรรม
 5.ใชผลการวัดใหคุมคา จุดประสงคสําคัญของ
การวัดก็คือเพื่อคนและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน
ตองพยายามคนหาผูเรียนแตละคนวาเดน-ดอยในเรื่อง
ใด และหาแนวทางปรับปรุงแกไขแตละคนใหดีขึ้น
 จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวาหลักการของ
การประเมินผลการเรียนนั้น มีจุดหมายหลักเพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงผูเรียน วัดใหตรงกับจุดมุงหมาย
ของการเรียนการสอน โดยเลือกใชเครื่องมือวัดที่มี
คุณภาพที่เหมาะสมและหลากหลาย มีการทบทวน
และปรับปรุงระบบการประเมินผลอยางสม่ําเสมอเปน
ธรรมสําหรับผูเรียนทุกคนโดยชุมชน มีสวนรวม
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมวิชาการ (2546) ไดกลาวถึงหลักการประเมิน
ผลในชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ไวดังนี้
1.เปาหมายหลักของการประเมินตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มุงเนนการประเมินเพื่อการพัฒนาผูเรียน
2.การประเมินควรใชวิธีการและเครื่องมือที่หลาก

หลายเพื่อวัดพัฒนาการดานความรู ความสามารถ
และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานหลักสูตร
ไดอยางนาเชื่อถือและเปนธรรม
3.การประเมินเป นการให ผู  เรียนได แสดงความ
สามารถที่ไดจากการเรียนรู โดยการกระทําหรือ
ปฏิบัติจริงอยางครบกระบวนการและใชกระบวนการ
ทํางานและเกณฑการประเมินที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน
ในสภาพจริงในระดับมืออาชีพ
4.กิจกรรมการประเมินเปนประสบการณที่มีคุณคา
ทางการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการ
สอนที่ดําเนินควบคูกันอยางตอเนื่องโดยประเมินจาก
คุณภาพของงานและกระบวนการทํางาน
5.มีการจัดเก็บขอมูลการประเมินอยางเปนระบบ เพื่อ
ใชในการวางแผนพัฒนาผูเรียน การตัดสินผลการเรียน 
การศึกษาตอและการรายงานประจําปในระบบการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ขั้นตอนการพัฒนาฐานความรู
พนิตนาฏ ชูฤกษ (2549) ไดสรุปขั้นตอนในการสราง
และพัฒนาฐานความรูไวดังนี้
 1. ศึกษาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
จากตํารา เอกสาร สิ่งพิมพตางๆและแหลงขอมูลบน
เครือขายโลกเพื่อใหทราบถึงการออกแบบ (web 
design) และกระบวนการพัฒนาเว็บไซต (Web 
Development Process) ที่ดี

2. รวบรวมแบบฝกหัด แบบทดสอบ แผนการ
สอนและขอมูลความรูตางๆที่เปนประโยชนจากแหลง
ความรู ที่หลากหลายมาจัดลําดับและบรรจุในฐาน
ความรู

3. ดําเนินการออกแบบโครงสรางฐานความรู
4. สราง story board โดยนําเนื้อหาสาระ

ทั้งหมดที่จะบรรจุในฐานความรู มานําเสนอในรูป
ของเว็บเพจตามที่เขียนไวในโครงสรางดวยโปรแกรม 
Power Point โดยนําเสนอในลักษณะที่เหมือนหนา
เว็บเพจและสามารถ link ไดเหมือนจริงทุกประการ 
เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบ
5. ดําเนินการพัฒนาฐานความรูตาม story board 
โดยใชโปรแกรมตางๆในการพัฒนาฐานความรู อาทิ 
Photo Impact, Photoshop, Macromedia 
Dreamweaver Mx
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 พีราวุฏฐ พิมพรอด (2553) ไดสรุปขั้นตอน
การพัฒนาฐานความรูไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
 1.ขั้นการเตรียมการพัฒนาฐานความรู โดย
มีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่จะ
พัฒนาในฐานความรู สอบถามความคิดเห็นกลุมเปา
หมายที่จะตองใชฐานความรู
 2.ขั้นการออกแบบและพัฒนาฐานความรู มี
การศึกษาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตรวม
ทั้งศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาเว็บไซต 
ดําเนินการออกแบบโครงสรางฐานความรู (Site 
Structure) จัดทําสคริปตเนื้อหา จัดทําสตอรี่บอรด 
แลวจึงสรางฐานความรูตามที่ไดออกแบบไว 
 3.ขั้นการนําฐานความรู ไปใชและสรุปผล 
โดยนําฐานความรูไปแนะนําใหกลุ มเปาหมายไดใช
และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับฐานความรูและนํา
ขอมูลมาสรุปเพื่อพัฒนาฐานความรูใหมีความสมบูรณ
ตอไป
 จากแนวคิดดังกลาว สามารถสรุปถึงขั้นตอน
หลักๆในการพัฒนาฐานความรูได 3 ขั้นตอน ไดแก 
ขั้นการเตรียมการพัฒนาฐานความรู ขั้นการออกแบบ
และพัฒนาฐานความรูและขั้นการนําฐานความรูไปใช
และสรุปผล

วิธีการ
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (The 
Research and Development) ผูวิจัยดําเนินการ
วิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการพัฒนาฐานความรู
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการออกแบบและพัฒนาฐาน
ความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมินผลการ
เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ
ฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมินผล
การเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการพัฒนาฐานความรู
ผูวิจัยไดดําเนินการสําหรับเตรียมการพัฒนา

ฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมินผล

การเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 1.ศึกษาเอกสาร และเว็บไซตตางๆเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดภาพรวมของหัวขอและเนื้อหา
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
 2. ศึกษาหลักการ แนวคิด ในการเรียนรู
โดยใชฐานความรูเพื่อใหทราบถึงหลักการ แนวคิด 
ลักษณะของขอมูลที่ควรนําเสนอไว เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูที่ดีขึ้น
 3. ศึกษาขอมูลบนเครือขายโลกและแหลงขอมูล
อื่นๆ เกี่ยวกับหัวขอความรูอื่นๆที่ตองการพัฒนาไว
ในฐานความรู ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการออกแบบและพัฒนา
ฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมิน
ผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไดดําเนินการ เปน 2 ขั้นตอน คือ 
 1.การออกแบบฐานความรู อิเล็กทรอนิกส
ดานการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ผูวิจัยไดศึกษาหลักการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซตและฐานความรู จากเอกสาร ตํารา
สิ่งพิมพตางๆ เพื่อทราบถึงการออกแบบเว็บไซต
กระบวนการพัฒนาเว็บไซตโปรแกรมที่ใช ในการ
พัฒนาเว็บไซตและสํารวจเว็บไซต เอกสาร ตํารา
ตางๆดานการวัดและประเมินผลการศึกษาแลวนํา
มาสรุปองคความรูที่ได เพื่อกําหนดหัวขอและเนื้อหา
ที่ตองการใหมีในฐานความรูจึงดําเนินการออกแบบ
โครงสรางฐานความรูแลวจึงไดจัดทําสคริปตเนื้อหา
ของฐานความรู หลังจากนั้นจึงไดจัดทําสตอรี่บอรด
ของฐานความรู อิ เล็กทรอนิกส ด านการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2.การพัฒนาฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดาน
การวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ผูวิจัยดําเนินการ สรางฐานความรูอิเล็กทรอนิกส
ดานการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน โดยการสรางโฮมเพจ (Home Page) 
และสรางเว็บเพจ (Web Page) ตามสตอรี่บอรด  
ที่ไดออกแบบไวตามความเหมาะสมและสงขอมูลที่
เรียบรอยไปยังเว็บไซต http://kruwatpon.skru.ac
.thซึ่งเผยแพรผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาแลวจึงใหผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประ
เมินผลการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซตฐานความรู
ดานการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยประเมินความถูกตอง เหมาะสม แลว
จึงนําผลจากการประเมินเว็บไซตของผูเชี่ยวชาญไป
วิเคราะหขอมูลแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําจน
กระทั่งเสร็จสมบูรณ

ขั้นตอนที่  3 ขั้นศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ
ฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมิน
ผล การเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดประสานงานกับผูบริหาร
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาของหนวยงานที่
เปนกลุมตัวอยางและไปพบเพื่ออธิบายวัตถุประสงค
ของการวิจัยรายละเอียดของแบบประเมินและมอบ
ขอมูลการเขาถึงเว็บไซตของฐานความรูอิเล็กทรอนิกส
ดานการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินความพึงพอใจ และนัดหมาย 
วัน เวลา การขอรับแบบประเมินคืนพรอมทั้งชี้แจงราย
ละเอียดท่ีเกี่ยวของตางๆเพิ่มเติมและไดแนะนําวิธีการ
สืบคนขอมูลจากฐานความรูดานการวัดและประเมิน
ผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหทดลอง
การสืบคนขอมูลหลังจากนั้นครูผูสอน ศึกษานิเทศก
และ/หรือนักวิชาการศึกษา ประเมินความพึงพอใจที่มี
ตอฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมิน
ผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผูวิจัยจึงได
เก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน ศึกษานิเทศกและ/
หรือนักวิชาการศึกษา ที่เปนกลุมตัวอยาง พรอมทั้ง
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและนําขอมูลไป
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ คํานวณหาคารอย
ละ คาเฉลี่ยและสรุปประเด็นจากขอมูลปลายเปดจาก
แบบสอบถามโดยการเรียบเรียงขอมูลเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องการพัฒนาฐานความรูอิเล็กทรอนิกส
ดานการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดผลดังนี้
 1. ไดฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและ 
ประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองค
ประกอบดังนี้

1.1 โครงสรางฐานความรูฯ (Site map) 
ประกอบดวย 6 เมนูหลัก และ 48 เมนูยอย เมนูหลัก 
ไดแกเมนูสารพันความรู เมนูตัวอยางนาดู  เมนูอาน
เสริมงานวิจัย เมนูหลากหลายหนวยงาน เมนูแผนผัง
เว็บไซตเมนูคําถามติดตอดังตัวอยางแผนผังโครงสราง
ฐานความรู ที่แสดงในภาพที่ 1และภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1 แสดงแผนผังโครงสรางฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางแผนผังโครงสรางของฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมิน
ผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนาแรกของเว็บไซตจริง

 1.2 สคริปตเนื้อหาของฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยผูวิจัยไดสรุปเนื้อหาแตละเว็บไซตของแตละเมนูยอย  ดังตัวอยางแสดงไวในภาพที่ 3
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ภาพที่  3 ตัวอยางสคริปตเนื้อหาของฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมินผลการเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมนูหลักสารพันความรู เมนูยอย การสรางขอสอบ เมนูยอยที่ 2 การเขียนจุด
ประสงค
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1.3 สตอรี่บอรดฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
พัฒนาดวยโปรแกรม Power point ดังตัวอยางแสดงไวในภาพที่ 4

การสร้างขอ้สอบ

การเขียนจุดประสงค์

พฤติกรรมแนวคิดของบลูม

ขอ้สอบปรนยั

ขอ้สอบอตันยั

สถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูล

โครงสร้างหน้า “ สารพนัความรู้ > การสร้างข้อสอบ >  การเขียนจุดประสงค์ ”

การกําหนดเป้าหมายและการเขียนจุดประสงค์ (Setting Targets and 
Writing Objectives) โดย Florida Center for Instructional Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เนือหาประกอบดว้ย การอธิบายถึงการตงัเป้าหมาย
หรือเขียนจุดประสงค์ทีชัดเจนเป็นจุดเริมต้นทําให้ครูประเมินผลได้
สอดคล้อง เหมาะสม  การเขียนจุดประสงค์ทีดี ประกอบด้วย เงือนไข 
พฤติกรรมและเกณฑโ์ดยมีการยกตวัอยา่งประกอบการอธิบาย
Link: http://fcit.usf.edu/assessment/basic/basicb.html

เทคนิคการประเมนิในชันเรียน(Classroom Assessment Techniques) โดย 
instructionaldesign.gordoncomputer.com เนือหาประกอบดว้ย การอธิบาย
ถึงความหมาย ความสาํคญัของจุดประสงคก์ารสอน อธิบายคาํจาํกดัความ
ของจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Learning Objectives) จุดประสงคแ์ละกิจกรรม 
(Objectives vs. Activities) ผลทางการเรียน(Learning Outcomes) การ
ปฏิบัติงานทีสามารถวดัได้ (Measurable Performance) อธิบายแนวคิด
ของบลูมในการสอบ (Student Tests - Bloom's Taxonomy
Link: http://instructionaldesign.gordoncomputer.com/Objectives.html

 1.4 ผลการประเมินฐานความรูอิเล็กทรอนิกส 
ดานการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ดานเนื้อหา ในภาพรวมอยูใน
ระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย 3.30 จาก 5 สเกล เรียงตาม
ลําดับจากมากไปหานอยคือเมนูหลัก หลากหลาย
หนวยงาน เมนูหลัก ตัวอยางนาดู เมนูยอย กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเมนูหลัก ตัวอยางนาดู 
เมนูยอย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และผล
การประเมินที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด เรียงตามลําดับคือเมนู
หลัก สารพันความรู เมนูยอย เพิ่มพูนศัพทนารู เมนู
หลกั ตวัอยางนาดู เมนูยอย กลุมสาระการเรียนรูภาษา
ไทยและเมนหูลกั ตวัอยางนาดู เมนยูอย กลุมสาระการ
เรยีนรูภาษาตางประเทศ และสรุปผลการประเมินฐาน
ความรูอิเล็กทรอนิกส ดานการวัดและประเมินผลการ
เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผูเชี่ยวชาญทาง
ดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร ดานการออกแบบ
ฐานความรู ในภาพรวมอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย 

3.38 จาก 5 สเกลเรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย
ไดแก ความรวดเร็วในการทํางานของเว็บเพจการแบง
เมนูหลักและเมนยูอยเปนสดัสวน เหมาะสมการเชือ่ม
โยงเขาสูเวบ็ไซตตาง ๆ ทําไดสะดวกและผลการประเมิน
ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด เรียงตามลําดับคือลักษณะตัวอักษร
สวยงาม ภาพประกอบมีความเหมาะสมการจัดหนา
จอมีความเหมาะสม
 2.ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู 
สอน/ศึกษานิเทศก/นกัวชิาการศกึษา ที่มีตอฐานความ
รูอิเล็กทรอนิกส ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานเนือ้หาในหวัขอเมนู
หลกั หวัขอตาง ๆ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.35จาก 5 สเกล เรียงตาม
ลําดับคือเมนูหลัก สารพันความรู เมนูยอย เพิ่มพูน
ศัพทนารูเมนูหลัก ตัวอยางนาดู เมนูยอย กลุมสาระ
การเรียนรูตาง ๆเมนูหลัก สารพันความรู เมนูยอย 
บทความ/ตําราและผลการประเมินที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

ภาพที่ 4 แสดงตัวอยางสตอรี่บอรดหนาเมนูยอยการสรางขอสอบ ในเมนูยอย 2 การเขียนจุดประสงค
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เรียงตามลําดับคือเมนูหลัก หลากหลายหนวยงาน 
เมนูหลัก สารพันความรู เมนูยอย ความรูพื้นฐานและ
เมนูหลัก สารพันความรู เมนูยอย การสรางขอสอบ 
และผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู สอน/
ศึกษานิเทศก/นกัวชิาการศกึษา ที่มีตอฐานความรู
อิเล็กทรอนิกส ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานรปูแบบการนาํเสนอ
อยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.26 จาก 5 สเกล
เรียงตามลําดับคือการตั้งชื่อเมนูหลักและเมนูยอยมี
ความเหมาะสม เว็บไซตออกแบบใหใชงานไดงาย
สามารถเขาถึงขอมูลท่ีตองการไดอยางสะดวกและ
ผลการประเมินที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด เรียงตามลําดับคือ
ความนาสนใจหรือดึงดูดความสนใจการใชสีเหมาะ
สมและการจัดหนาจอมีความเหมาะสม

สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนาฐานความรูอิเล็กทรอนิกสดาน

การวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดพัฒนาเว็บไซตในรูปแบบของฐานความ
รูอิเล็กทรอนิกสดานการวัดและประเมินผลการเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต URL คือ http://
kruwatpon.skru.ac.thซึ่งเผยแพรผานเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีเมนูหลัก 6 เมนู ไดแก 
เมนูสารพันความรู เมนูตัวอยางนาดู เมนูอานเสริม
งานวิจัย เมนูหลากหลายหนวยงาน เมนูแผนผัง
เว็บไซตเมนูคําถามติดตอโดยผูเชี่ยวชาญดานการวัด
และประเมินผลการศึกษาไดตรวจสอบคุณภาพของ
ฐานความรูดานเนื้อหา ผลการประเมินในภาพรวมอยู
ในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย 3.30 จาก 5 สเกล และ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดตรวจสอบ
คุณภาพของฐานความรูดานการออกแบบ ผลการ
ประเมินในภาพรวมอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย 
3.38 จาก 5 สเกลและผลการประเมินความพึงพอใจ
ของครูผูสอน ศกึษานเิทศกและนกัวชิาการศกึษาที่มี
ตอฐานความรูอิเล็กทรอนิกส ดานการวัดและประเมิน
ผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานเนือ้หา

ในหวัขอเมนหูลกั หวัขอตาง ๆ ในภาพรวมมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.35จาก 5 
สเกลดานรูปแบบการนําเสนอในภาพรวมมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.26 จาก 5 
สเกล

 การอภิปรายผล
 จากการศึกษาผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ฐานความรูอิเล็กทรอนิกส ดานการวัดและประเมิน
ผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถ
อภิปรายผล ไดดังนี้
 1.ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานการ
วัดและประเมินผลการศึกษา เฉลี่ยอยูในระดับดีทั้ง
ในดานเนื้อหาและดานการออกแบบ ผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวา สืบเนื่องมาจากกอนสรางและพัฒนาฐาน
ความรูไดมีการศึกษา หลักการ แนวคิด ในการเรียน
รูโดยใชฐานความรู และศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวของจาก
เอกสาร และเว็บไซตตางๆ ทั้งในและตางประเทศ 
จากนั้นไดสรุปขอมูลจากการศึกษา คนควาและกําหนด
เปนเมนูหลัก เมนูยอยของฐานความรูไดจัดทําแผนผัง
เว็บไซต สคริปตเนื้อหา สตอรี่บอรดกอนสรางเว็บไซต
จริง ซึ่งสอดคลองกับพนิตนาฏ ชูฤกษ(2549) ที่ไดสรุป
ขั้นตอนในการสรางและพัฒนาฐานความรูไววาอันดับ
แรกตองศึกษาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 
จากตํารา เอกสาร สิ่งพิมพตางๆแลวจึงรวบรวมแบบ
ฝกหัด แบบทดสอบ แผนการสอนและขอมูลความรู
ตางๆที่เปนประโยชนจากแหลงความรูที่หลากหลาย
มาจัดลําดับและบรรจุในฐานความรู หลังจากนั้นจึง
ดําเนินการออกแบบโครงสรางฐานความรูและสราง
สตอรี่บอรดโดยนําเนื้อหาสาระทั้งหมดที่จะบรรจุใน
ฐานความรูมานําเสนอในรูปของเว็บเพจตามที่เขียน
ไวในโครงสรางแลวจึงดําเนินการพัฒนาฐานความรู
ตาม สตอรี่บอรดโดยใชโปรแกรมตางๆจึงทําใหฐาน
ความรูมีเนื้อหาถูกตองตามหลักวิชา ครอบคลุม ครบ
ถวนเนื้อหาในแตละเมนูสามารถนําไปศึกษาคนควา 
หาความรู และนําไปใชประโยชนตรงตามความ
ตองการของผูใช 
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2.ในการประเมินความพึงพอใจที่มีตอฐาน
ความรูอิเล็กทรอนิกส ดานการวัดและประเมินผลการ
เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกลุมตัวอยาง ครู
ผูสอน ศึกษานิเทศกและนักวิชาการศึกษาอยูในระดับ
มากเพราะเห็นวาเปนเว็บไซตที่มีประโยชนในหลาย
ดาน ทําใหครูผูสอนสามารถนําความรูมาประยุกต
ใชในการทํางาน เพราะหากครูผูสอนจะดําเนินการ
ประเมินผลผูเรียนตองมีความรูในกระบวนการ เกณฑ
การประเมิน วิธีการและเครื่องมือการประเมินซึ่ง
ตรงกับความคิดของ Eric Young (2005) ที่วาใน
การประเมินนั้นตองมีการประเมินอยางรอบดานทั้ง
ดานความรู ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและ
เจตคติเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัดธรรมชาติของ
วิชาและระดับชวงชั้นของผูเรียนโดยตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือไดและยัง
สอดคลองกับกรมวิชาการ (2544) ที่ไดเสนอแนะไววา
ผูมีหนาที่ประเมินตองมีการจัดเก็บขอมูลการประเมิน
อยางเปนระบบ เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาผูเรียน 
การตัดสินผลการเรียน การศึกษาตอและการรายงาน
ประจําปในระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

3.ครูผูสอน ศึกษานิเทศกและนักวิชาการ
ศึกษาไดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาฐานความรูนี้สวน
ใหญเปนแบบทํา link ซึ่งควรจะออกแบบเนื้อหา/รูป
แบบ ที่แสดงถึงความสามารถในการทํา website ได
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาไมมีความจําเปนตองทําlink 
เนื่องจาก ฐานความรูอิเล็กทรอนิกสเปนการเชื่อมโยง
ความรูไปยังเว็บไซตตางๆที่ไดรวบรวมไว ดังที่ พนิต
นาฏ ชูฤกษ (2549) และ สมทรง สิทธิ (2551) กลาว
ไววาฐานความรู (knowledgebase) หมายถึง การ
รวบรวมขอมูลสารสนเทศและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
สาขาใดสาขาหนึ่ง จากแหลงความรูที่หลากหลายแลว
นําเสนอในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อการใชงานผาน
เว็บ เพื่อใหผูใชสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองอยาง
เชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ

4.ครูผูสอน ศึกษานิเทศกและนักวิชาการ
ศึกษาไดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาควรเพิ่มแหลงเรียน
รูที่เปนภาษาไทยใหมากขึ้น จะชวยทําใหครูสามารถ
ทําความเขาใจไดงาย และนําไปใชประโยชนไดจริง

หากเนื้อหาแตละเมนูเนนภาษาอังกฤษมาก จะยากตอ
การทําความเขาใจในเนื้อหานั้น ๆ หรืออาจจะอธิบาย
เนื้อหาภาษาไทยควบคูไปกับภาษาอังกฤษก็ไดผูวิจัย
มีความคิดเห็นวาไมมีความจําเปนตองอธิบายเนื้อหา
ภาษาไทยควบคู เพราะภาษาอังกฤษมีความสําคัญ
ตอครูและบุคคลากรทางการศึกษาเปนอยางมากใน
ปจจุบันนี้ โดยเฉพาะในป 2558 ประเทศไทยจะเขา
สูประชาคมอาเซียน คนไทยตองตระหนักถึงความ
สามารถในการใชภาษาอังกฤษ เพราะครู อาจารย 
นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเขารวม
ประชุมทางวิชาการมากขึ้น ดังนั้นจึงจําเปนมีการฝก
ใชใหบอย เพราะภาษาเปนทักษะเรียนรูไดดวยการ
ฝกฝนใหมากๆ ใชบอยๆ ซึ่งฐานความรูอิเล็กทรอนิกส
ดานการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานนี้ บางเว็บไซตที่ link เชื่อมโยงเปนเว็บไซต
ภาษาอังกฤษ หากครูผูสอนและผูสนใจไดฝกอาน
เว็บไซตภาษาอังกฤษในฐานความรู อิเล็กทรอนิกส
ดานการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานนอกจากจะไดรับความรูดานการวัดและ
ประเมินผลแลวยังไดพัฒนาภาษาอังกฤษไปดวย

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
การนําฐานความรูอิเล็กทรอนิกส ดานการวัด

และประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไปใชควรคํานึงถึงเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

1. ฐานความรูอิเล็กทรอนิกส ดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้
ไดรวบรวมความรู เกี่ยวกับการวัดและประเมิน
ผลการเรียนไวมากมายอยางเปนระบบ หมวดหมู 
เหมาะสําหรับครูผู สอนหรือผู สนใจที่กําลังประสบ
ปญหาดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และ
ตองการคนหาคําตอบเนื้อหาใด เนื้อหาหนึ่งเปนการ
เฉพาะ โดยสามารถเขาศึกษาในเมนูตางๆที่สนใจเหลา
นั้นไดตามความตองการ ขณะเดียวกันฐานความ
รูอิเล็กทรอนิกส ดานการวัดและประเมินผลการ
เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ก็เหมาะสําหรับครู
ผูสอนหรือผูสนใจที่ตองการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูที่
ไมระบุจําเพาะเจาะจงวาเปนเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งแต
ตองการศึกษาเนื้อหาทั่วๆไปที่เกี่ยวของกับการวัดและ
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ประเมินผลการเรียนก็สามารถเขาไปศึกษาไดเชนกัน
2.ในการพัฒนาฐานความรูครั้งนี้ไดคัดเลือก

เว็บไซตที่สอดคลองกับเนื้อหาในเมนูหลักและเมนูยอย
เปนการเบื้องตน โดยไมไดจําแนกเปนระดับชั้นหรือ
สาขาวิชาอยางชัดเจน ดังนั้นผูใชควรศึกษาและเลือก
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับความตองการที่ตนเอง
สนใจ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1.  ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฐาน

ความรูเรื่องอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนแหลงขอมูลที่เปนประโยชน
และกอใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง

2.  ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษา ติดตาม ความ
รูดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของครูที่ได
ศึกษาฐานความรูอิเล็กทรอนิกส ดานการวัดและประเมิน
ผลการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นี้
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